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Eiropā 20. gadsimtā izveidojās divi totalitārie režīmi, kuru stratēģiskais mērķis bija
nodibināt savu kundzību pasaulē. Tie radās divās pasaules lielvalstīs: Krievijā pēc Oktobra
apvērsuma 1917. gadā (no 1922. gada – PSRS) un Vācijā no 1933. gada. Abi totalitārie
režīmi veica savu politisko pretinieku vai par tādiem uzskatīto cilvēku masveida iznīcināšanu gan savās, gan – jo sevišķi – ar spēku vai spēka draudiem okupētajās zemēs. Abu šo
režīmu īstenotāji Latviju okupēja 1940./1941. un 1944./1945. gadā, nogalinot lielu skaitu
iedzīvotāju bez tiesas sprieduma, masveidā izsūtot tos uz koncentrācijas nometnēm, kas
vienlaikus bija arī nāves nometnes. No tām atgriezās tikai daži procenti politieslodzīto
„tautas ienaidnieku”, kā arī holokaustu pārdzīvojušo ebreju. Nāves nometnes Krievijā pēc
boļševiku apvērsuma parādījās agrāk – 15 gadus pirms nacisma uzvaras Vācijā. Krievijā
kopš 1918. gada izveidojās lielākā politieslodzīto nāves nometņu sistēma pasaulē,1 notika
miljoniem cilvēku iznīcināšana, sevišķi piespiedu kolektivizācijas gaitā 1937.–1938. gadā.
PSRS etniskās tīrīšanas laikā notika arī „latviešu akcija”. Gan Krievijas Romanovu trešā,
gan PSRS totalitārā valsts (ceturtā impērija) bija tautu cietums, savukārt Gulaga arhipelāgs – vergu darba „lēģeru” sistēma – bija cietums boļševiku cietumā. Taču Latvijas
iedzīvotāji tolaik par to neko nezināja. Vai šāda Latvijas valdības veiktā informācijas
noklusēšanas politika neveicināja Kremļa panākumus „sociālistiskās revolūcijas” organizēšanā Latvijā 1939.–1940. gadā? Pasaules zinātnieku pievēršanās lielākā „totalitārisma
rezervuāra” pētniecībai PSRS2 atklāja, ka komunistiskais totalitārisms vainojams neskaitāmās politiskās sodīšanas akcijās un neskaitāmu tūkstošu padomju cilvēku nāvē,3 izmantojot „tautas ienaidnieku” bezmaksas darbaspēku. Viens no 35 lielākajiem PSRS koncentrācijas nometņu kompleksiem kopš 1938. gada atradās Kirovas apgabala Kaiskas rajonā ar
pārvaldi Ļesnajas ciematā (Socgorodokā), kurā līdz 1956. gadam bija ieslodzīti ap 6781
latviešu (Latvijas pilsoņu), – no tiem 2627 (38,7%) Vjatlagā,4 bet kopā nāves nometnēs
gāja bojā vergu darbā, badā, salā, slimībās vai tika nošauti ap 95% latviešu politieslodzīto.
Mums pamatoti un atklāti jāveido ziņas par latviešu (Latvijas pilsoņu) martiroloģiju5
Vjatkas nāves nometnēs okupācijas laikā.
Ir pienācis laiks uzrakstīt līdz šim noklusētās Latvijas traģiskās vēstures lappuses. Šis
izdevums ir Vjatlaga arhīvā saglabājušos līdz šim atrasto politieslodzīto īsbiogrāfiju
publikācija, Gulagā bojā gājušo politieslodzīto biogrāfiju sīkāku izpēti atstājot nākamo
1
2
3
4
5

Šilde Ā. Pasaules revolūcijas vārdā. – ASV: Grāmatu Draugs, 1983. – 382. u.c. lpp.
Brzezinski Z., Friedrich C. Totalitarian Dictatorship and Autocraty. – New York, 1956.
Dyadkin I. G. Unnatural Deaths in the USSR 1928–1954. – New York, 1983.
62 bojāgājušie Vjatlagā konstatēti, bet biogrāfijas nav publicētas datu trūkuma dēļ.
Martiroloģijs – gr. martyrologion < marty (martyros) – liecinieks + logos – uzskaitījums. Krājums
ar nostāstiem par vajātiem kristiešu mocekļiem, vajātu personu vai kādam sagādāto ciešanu
uzskaitījums. (Svešvārdu vārdnīca. – Rīga: Jumava, 1999. – 461. lpp.)
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pētnieku ziņā.6 Īsbiogrāfijas Vjatlaga arhīvā Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijas Sodu
izpildīšanas galvenās pārvaldes Iestādes K-231 Speciālās uzskaites kartotēkā7 1990. gadu
beigās un 2000. gadu sākumā norakstījis krievu vēsturnieks Vladimirs Veremjevs (1947),
latviešu valodā tulkojis Jānis Dūms. Ievadu krājumam uzrakstījis Heinrihs Strods, izmantojot
V. Veremjeva līdz 2005. gada februārim piesūtītos statistiskos materiālus. Dokumentu
sagatavošanu izdošanai sarežģīja arī tas, ka Vjatlaga Iestādes K-231 arhīvā saglabājušos
materiālus (ieslodzīto personālās uzskaites kartītes ar īsbiogrāfijām, piespriestajiem sodiem
un citus) rakstījuši mazizglītoti darbinieki. Tas sevišķi parādās īpašvārdu un vietvārdu
rakstībā. Grāmatas veidotāji uzskatīja, ka izdevumā no svara saglabāt autentiskus kartotēkas
dokumentu materiālus (šie skopie ieraksti vēl spilgtāk izgaismo necilvēcīgo vidi, kurā tika
iznīcināti tūkstošiem nevainīgu cilvēku), tādēļ vietām grāmatā palikuši neskaidri vietvārdi
un īpašvārdi, kurus nebija iespējams atšifrēt, pieļautas arī atkāpes no literārajām normām.
Ievadu rediģējušas Vija Kaņepe un Dr.hist. Dzidra Paeglīte; personu rādītāju sastādījusi
Dzidra Paeglīte. Minētās Iestādes K-231 speciālās uzskaites kartotēkā ierakstītos bojā gājušo
uzvārdus un vārdus ar grāmatā „Aizvestie”8 minētajiem salīdzinājusi un precizējusi Dzidra
Paeglīte (pārējos kartotēkā minētos vārdus atstājot, kā minēts kartotēkā).
Izdevuma zinātnisko sagatavošanu un izdošanu finansējusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, bet vadījis Latvijas Okupācijas muzejs.
1. Avoti un literatūra
Gulaga vēsture, it īpaši latviešu likteņi „Gulaga arhipelāgā”, joprojām nav zinātniski
izpētīti. Okupācijas gados par boļševiku nāves nometnēm Sibīrijā Latvijā zināja maz.
Pirmkārt, nebija daudz cilvēku, kuri nometnēs bija spējuši izdzīvot un, kaut fiziski sakropļoti,
pirms nāves atgriezties Latvijā. Otrkārt, visi politieslodzītie, tāpat kā nāves nometņu
personāls, bija parakstījuši mūžīgās klusēšanas solījumu par savu dzīvi un darbu nāves
nometnēs. Tāpēc viņi, ja arī kaut ko atcerējās, par to klusēja, saprotot, ka par to draudēja
Krievijas 1926. gada Kriminālkodeksa 58. pants par „pretpadomju aģitāciju un propagandu”,
kam sekotu atgriešanās Gulagā. Tāpēc nāves nometnes pārcietušo sarunas parasti notika
tikai ar tuvākajiem piederīgajiem divatā. Treškārt, A. Solžeņicina grāmata „Gulaga arhipelāgs”,9 R. Konkvesta darbs „Lielais terors”10, A. Aplbaumas grāmata ”Gulags”, Ādolfa Šildes
grāmata „Verdzības ienākumi”,11 par kuru viņam, kā apliecināja autors personiskā sarunā,
čeka aizmuguriski piesprieda nāves sodu, nav plaši izplatītas. Arī Ā.Šildes otrā grāmata
„Pasaules revolūcijas vārdā”12 nebija pieejama atklātās bibliotēkās un arī šodien nav zināma
pat daudziem Latvijas vēstures skolotājiem.
Gulaga vēstures izpēte, ja neskaita nevalstiskās apvienības „Memoriāls” un akadēmiķa
Aleksandra Jakovļeva „Demokrātijas fonda” izdotos darbus,13 Krievijas pētniecības iestādēs
6

Флиге И. Факт и событие в биографиях Гулага: интерпретации в источниках // Право на имя
биографии ХХ века. – Санкт"Петербург, 2004. – С. 63"74.

7

Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildes galvenās pārvaldes Iestāde K-231, Kirovas
apgabals, Verhņekamskas rajons, pilsētciemats Ļesnaja, 612815, Krievijas Federācija.
Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. – Rīga, 2001. – 804 lpp.
Солженицин А. И. Архипелаг Гулаг, 1918–1956. – YMCA-PRESS, 1974.
Conquest R. The Great Terror. NY 1985.; Aplbauma A. Gulags. Padomju nometņu vēsture. – R. 2004.
Silde A. The profits os slavery. Baltic forced Laborers and deportēs under Stalin and Khrushchew. –
Stockholm, 1958.
Šilde A. Pasaules revolūcijas vārdā. – ASV: Grāmatu Draugs, 1983.

8
9
10
11

12
13

8

Гулаг (Главное управление лагерей), 1917–1960. – Москва, 2000; Система исправительно"трудовых
лагерей в СССР 1923–1960 гг. Справочник. – Москва, 1998.
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Vēsturnieks Vladimirs Veremjevs, Krievijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildīšanas
pārvaldes Iestādes K-231 arhivārs 1998.–2004. gadā
9
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pašreiz noris visai atturīgi, it īpaši runājot par atsevišķām nometnēm. PSRS IeTK (IeM)
Vjatlaga izpētei grāmatu veltījis vēsturnieks Viktors Berdinskis. Grāmata „Vienas nometnes
(Vjatlaga) vēsture” 1998. gadā iznākusi Kirovā,14 bet papildināta 2001. gadā – Maskavā15
V. Veremjeva redakcijā un balstās galvenokārt uz viņa paša savāktajiem materiāliem.16
Iepriecina, ka Krievijā sāk iznākt atsevišķiem Gulaga kompleksiem veltītas grāmatas, taču
jānožēlo, ka grāmatas ir galvenokārt dokumentu un atmiņu publikācijas, bez zinātniskām
norādēm un dokumentu analīzes. 2005. gadā Maskavā iznākusi V. Berdinska grāmata
„Specpārvietotie. Padomju Krievijas tautu politiskie izvestie”17. Zinātnisku analīzi, pat
latviešu uzskaitījumu Vjatlagā minētajās V. Berdinska grāmatās lasītājs diemžēl neatradīs.
Tāpēc šīs grāmatas mūsu tēmas izpētei jaunu informāciju nesniedz. Par Aušvicas, Birkenauas
(Oświęcim, Brzezinka) nāves nometni no 1956. gada līdz 2000. gadam bija publicēts vairāk
nekā 400 izdevumu 14 valodās pāri par 6 miljoniem eksemplāru tirāžā,18 bet okupētās
Latvijas pilsoņu likteņu izpēte PSRS Gulaga nometnēs ir tikai sākusies. PSRS koncentrācijas
nometņu pastāvēšanu šodien ne tikai lielākā daļa krievu, bet arī rietumnieku vēsturnieku
cenšas aizmirst, jo „kritizēt Padomju Savienību nozīmē nosodīt daļu no tā, kas bija dārgs
arī Rietumu kreisajiem spēkiem”.19 Daļa krievu vēsturnieku nometnes cenšas attaisnot,
neliela daļa cenšas tos izpētīt un izvērtēt. Krievijā, kurā atrodami grandiozi pieminekļi, atklāti
un pieminēti ar grandiozām ceremonijām,20 18 miljoniem cilvēku, kuri izgāja cauri Gulagam
vai kur ir viņu nāves vieta, šī bijusī „vergturu valsts” veltījusi tikai neoficiālus, pusoficiālus
vai privātus pieminekļus. Tas liecina, ka šī valsts savus sociālisma „grandiozo panākumu”
cēlājus – upurus – aizmirsusi.21 Plašākus pētījumus, apzinot politiski sodīto lietas Latvijas
Valsts arhīvā, veikuši vēsturnieki Rudīte Vīksne un Kārlis Kangeris, izstrādājot „noziegumos”
pret padomju valsti apvainoto Latvijas iedzīvotāju rādītāju.22 Par padomju okupācijas gados
Latvijas politieslodzīto personu likteņu galveno pētniecības centru kļuvuši Latvijas Valsts
vēstures arhīva darbinieki vēsturnieces Ivetas Šķiņķes vadībā. 2001. gadā viņi publicējuši
1941. gada 14. jūnijā bez tiesas lēmuma aizvesto 15 424 Latvijas pilsoņu rādītāju, kurā
ietilpst arī Vjatlaga politieslodzītie.23 Latvijas Vēsturnieku komisijas pētījumu ietvaros
Vjatlagā ieslodzīto Latgales iedzīvotāju likteņus uz Latvijas arhīvu bāzes parādījusi
I. Šneidere,24 bet tur ieslodzītos Latvijas Saeimas deputātus – A. Žvinklis.25
Šī grāmata balstās galvenokārt uz Vjatlaga arhīvu materiāliem, sevišķi uz Vjatlaga
specuzskaites kartotēku un politieslodzīto personas lietām. Vjatlaga arhīvā 2001. gada
janvārī biją 16 624 glabāšanas vienības, toskait 14 764 notiesāto lietas. Sekretariāta fondā
14
15

Бердинских В.А. История одного лагеря (Вятлаг). – Киров, 1998. – 336 с.
Бердинских В.А. История одного лагеря (Вятлаг). – Москва, 2001. – 463 с.

16

Turpat. – 17. lpp.

17

Бердинских В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. – М., 2005.

18

jarden//nova, kki.krakow.pl.
Aplbauma A. Gulags. – Rīga, 2004. – 22. lpp.
Sanktpēterburgā no 103 Ļeņina pieminekļiem vēl šodien saglabājušies 60 ļeņinekļi.

19
20
21

Сталинские стройки Гулага. Документы. – М., 2005.

22

No NKVD līdz KGB. Politiskās varas Latvijā 1940.–1986. – Rīga, 1999. – 975. lpp.
Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. – Rīga, 2001. – 804 lpp.
Šneidere I. Arestētie 1941. gada jūnijā–jūlija sākumā: Latgales civiliedzīvotāju liktenis Gulaga
nometnēs // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. – 7. sēj.: Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1956.
gadā. – Rīga, 2002. – 15.-34. lpp.
Žvinklis A. Padomju varas represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem // Latvijas
Vēsturnieku komisijas raksti. – 6. sēj.: 1941. gada 14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci. –
Rīga, 2002. – 201.-222. lpp.

23
24

25
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Iestādes K-231 Vjatlagā notiesāto politieslodzīto dokumentu materiālu mapes vāks
(Iestādes K-231 pārvaldes arhīvs)
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bija 1860 lietas, bet speciālās uzskaites kartotēkā vairāk nekā 442 000 kartiņu.26 Vjatlaga
Iestādes K-231 specuzskaites kartotēka sastāv no 10x15 cm lielām kartona kartītēm – Forma
Nr. 2. Spriežot pēc citu nometņu kartotēkām, tās jau līdz 1941. gadam bija izstrādātas un
apstiprinātas kā obligātas visām PSRS IeTK nometnēm. Kartiņas izpildīja pēc ieslodzīto
ierašanās nometnē, balstoties uz ieslodzītā personas lietu, kuras numurs P[personas] L[ietas]
Nr. vai Arh[īva] Nr. norādīts kartiņas sākumā. Parasti tas bija vairākzīmju cipars, kas tika
piešķirts pēc kārtas katram ieslodzītajam, kurš nonāca nometnē un ar kuru viņš tika
„norakstīts” pēc nāves. Visi ieslodzītie tika dalīti divās grupās: izmeklēšanas (подследствен
ныe) un notiesāto (осужденные) grupā. Katrs ieslodzītais krievu alfabēta kārtībā nometnes
uzskaites daļā tika ievietots speckartotēkā – izmeklēšanā esošo un sodīto kartotēkā. Kartiņas
pirmajā pusē – „Ieslodzījuma vietas vai nometnes nosaukums”. Vjatlagā 1941. gadā bija
ierakstīts „IeTK Vjatlags” (Вятлаг НКВД). Kartiņas pirmajā lappusē sekoja desmit jautājumi:
1) uzvārds; 2) vārds un tēva vārds; 3) dzimšanas gads un vieta; 4) sociālā izcelšanās; 5)
tautība un pilsonība; 6) izglītība; 7) bijusī partijas piederība;27 8) dzīves vieta; 9) profesija;
10) specialitāte. Pēdējā, beznumura ailē, kartiņā bija speciālie norādījumi, kurā kartiņas
sastādītāji parasti ierakstīja boļševiku terminoloģijā ieslodzītā apzīmējumus: „kulaks”,
„spiegs”, „leģionārs”, „bandīts” un tamlīdzīgi. Kartiņas pirmo pusi noslēdza tās izpildīšanas
gads un datums, kā arī izpildītāja (nometnes amatpersonas) amats un uzvārds. Parasti gan
amats nav minēts, bet amatpersonas paraksts nesalasāms. Kartiņas otrajā pusē – dati par
ieslodzītā juridisko un faktisko stāvokli nometnē. Pirmais jautājums bija: „Kasācija” un
„datums”, „mēnesis”, „gads”, „kas notiesājis”, „kad”, „KK pants”, „termiņš” (срок), „termiņa
sākums”, „termiņa izmaiņas”, „termiņa beigas”, „kad un no kurienes ieradies”. Pirmie pieci
kartiņas otrās puses jautājumi parasti nav atbildēti, bet pēdējais minētais jautājums – kad
un no kurienes ieradies – parasti izpildīts. Kartiņas otrā puse atbildēja uz jautājumu „kur
atrodas”. Šeit norādīts nometnes „apakšnodaļas nosaukums”, „ieradās” un „aizgāja” (убыл).
Parasti atzīmēts ieslodzītā ievietošanas gads un datums, nometnes apakšnodaļa, pārvietošana no vienas nodaļas otrā, pārskaitīšana smagā darba nespējīgo ”B” grupā, invalīdos ”V”
grupā, slimos ”G” grupā un citas pārmaiņas ieslodzītā statusā. Specuzskaites kartotēkas
kartiņas priekšpēdējais jautājums: „Bojāiešanas cēlonis” (убыл вследствие). Pēdējais
jautājums: „Aiziešanas datums un pamats”. Šeit parasti ierakstīts ieslodzītā miršanas gads
un datums. Kā jau minēts, uz visiem jautājumiem kartiņās nav ierakstītas atbildes. Nereti
ierakstos ir gramatiskas kļūdas – sevišķi uzvārdos, dzimšanas un dzīves vietu nosaukumos.
Šīs sekretariāta specuzskaites un kadru daļas kartiņas, kuras 1990. gados norakstījis
V. Veremjevs Iestādes K-231 specuzskaites arhīvā, ir šeit publicēto latviešu martiroloģija
īsbiogrāfijas. Tās uzskatāmas par koncentrētu oficiālu nometnes dokumentu.28
Vēsturnieks Vladimirs Veremjevs dzimis 1947. gadā Kirova apgabala Kaiskas (Verhņekamskas) rajona Vjatlaga lauksaimniecības nometnes punktā „Starcevo”. Tēvs bijis Smoļenskas guberņas zemnieks, vēlāk pašmācības ceļā kļuvis par agronomu un ievēlēts par kolhoza
priekšsēdētāju. 1937. gadā arestēts kā „tautas ienaidnieks” un kļuvis par Vjatlaga ieslodzīto
no 1938. līdz 1947. gadam. Reabilitēts 1955. gadā.
V. Veremjeva māte – Pievolgas (Saratovas) vāciete, 1941. gadā arestēta kā „vācu tautības
persona” un izsūtīta uz Vjatlagu, kur strādāja t.s. „darba armijā”, atradās specnometinājumā
26
27
28

12

V. Veremjeva dati.
Notiesātos VK(b)P (PSKP) biedrus no partijas izslēdza.
Svešvalodu īpašvārdam ģeogrāfiskajos nosaukumos saglabātas minētā arhīva rakstības īpatnības.
Ģeogrāfiskie nosaukumi sniegti atbilstoši Krievijas impērijas 1914. gada 1. augusta, Latvijas –
1940. gada 1. janvāra, KPFSR – 1950. gada 1. janvāra, citu PSRS reģionu – 1958. gada 1. janvāra
un ārvalstu atbilstoši 1996. gada 1. janvāra administratīvi teritoriālajam dalījumam.
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no 1943. līdz 1955. gadam. Reabilitēta 1992. gadā. Specnometinājuma uzskaitē bija arī divi
V. Veremjeva vecākie brāļi, viens brālis un māsa mira izsūtījumā Sibīrijā 1941.–1942. gadā.
V. Veremjeva ģimenes liktenis un audzināšana radīja viņā interesi par Gulaga tēmu.
V. Veremjevam ir vēsturnieka pedagoga izglītība. Strādājot PSRS Iekšlietu ministrijas sistēmā,
V. Veremjevs nonāca saskarē ar Gulaga arhīva materiāliem, pie kuriem strādāja vairākus
gadus. 1997. gadā kā Krievijas Iekšlietu ministrijas apakšpulkvedis V. Veremjevs pensionējās.
Ar Krievijas prokuratūras 1996. gada 10. jūnija lēmumu V. Veremjevs atzīts par politiski
cietušo. Viņš ir Kirova apgabala Verhņekamskas rajona Sabiedriskās komisijas loceklis
politiski sodīto tiesību atjaunošanai. Veicis unikālu darbu, apzinot Vjatlagā ieslodzīto latviešu
biogrāfijas un daļu noskaidroto materiālu nododot Vjatlaga politieslodzītajam Ilmāram
Knaģim, Latvijas Valsts arhīvam un Latvijas Okupācijas muzejam. Daļa V. Veremjeva
personiski atsūtīto materiālu šīs grāmatas sastādītājam jau publicēti Okupācijas muzeja
gadagrāmatās.29 Taču šajā dokumentu kopumā publicēti visi V. Veremjeva no 2000. gada
līdz 2005. gada februārim atsūtītie minētās kartotēkas izraksti no latviešu politieslodzīto
personas lietām un statistiskie materiāli par Vjatlagā ieslodzītajiem latviešu tautības un
Latvijas pilsoņiem.
No iespējamiem trim avotu veidiem – PSRS IeTK (IeM) Labošanas darbu nometņu un
koloniju galvenās pārvaldes – Gulaga materiāliem un izdzīvojušo politkatordznieku atmiņu
materiāliem šajā krājumā izmantoti galvenokārt Vjatlaga koncentrācijas nometnes arhīva
materiāli, taču izmantoti arī Krievijas un Latvijas arhīvu materiāli. Krievijas Federācijas Valsts
arhīvā Maskavā 2003. un 2004. gadā izmantoti PSRS IeTK (IeM)–VDK Gulaga Mežrūpniecības
nometņu galvenās pārvaldes materiāli par 1947.–1956. gadu.30 Vjatlaga gada atskaites un
pavēles, Gulaga rīkojumi un instrukcijas sniedz ziņas par latviešu politieslodzīto stāvokli.
PSRS Gulaga impērijas pētījumus ierobežo gan čekistu iznīcinātie dokumenti,31 gan līdz šim
neatslepenotie Krievijas arhīvi un mazais izdzīvojušo Vjatlaga politkatordznieku skaits. Taču
daži atmiņu pieraksti saglabājušies. Uz divdesmit gadiem ieslodzītās Mirdzas Pavāres (OzolsEglīte) atmiņu vēstījums „Viens likteņstāsts” stāsta par ieslodzījumu Vjatlagā 1951.–1952.
gadā.32 Svarīgs dokumentāls materiāls latviešu likteņu pētīšanā Vjatlagā ir politieslodzītā
Artura Stradiņa (1901–1986) Vjatlaga dienasgrāmata „Ērkšķainās gaitas” (1941. gada 14.
jūnijs – 1943. gada 14. septembris).33 Šī unikālā grāmata vēsta par piedzīvoto un pārdzīvoto
Vjatlagā, izdota arī krievu valodā.34 Nozīmīgas atmiņas un piezīmes par stāvokli Vjatlagā
var iegūt no bijušo politieslodzīto Ilmāra Knaģa (viņš arī literāri augstvērtīgās grāmatas
„Bij tādi laiki” autors) un Alfrēda Puškevica un vēsturnieka A. Bambala ekspedīcijas
„Vjatlags – Usoļlags’95” laikā pierakstītajām atmiņām, kā arī no pierakstītajām atmiņām
29

PSRS NKVD Vjatkas labošanas darbu nometnē 109 ieslodzīto Latvijas pilsoņu saraksts, kuri 1941.
gada 10. novembrī no nometnes nosūtīti uz Kirovas (Vjatkas) pilsētas cietumu nošaušanai //
Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2001. Nācija gūstā. – Rīga, 2002. – 160.-176. lpp.
(19. dok.); Latvijas elites iznīcināšana PSRS IeTK Vjatlaga nāves nometnē 1941.–1943. gadā //
Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2002. Varas patvaļa. – Rīga, 2003. – 247.-281. lpp. (15.–
18. dok.); Ziņas par „latviešu etapiem”, kuri ieradās PSRS IeTK Vjatkas LDN 1941. gada 9., 10. un
13. jūlijā // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2003. Paktozona. – Rīga, 2004. – 141.156. lpp. (24. dok.).

30

Главное управление лагерей лесной промышленности. – KFVA, P"8360. f., 1. apr.
Бердинских В. История одного лагеря (Вятлаг). – Москва, 2001. – С. 16"17.

31
32
33
34

Latvijas Okupācijas muzeja krātuve // Cīņa. – 1985. – 13.–20. sept.
Stradiņš A. Ērkšķainās gaitas. – Rēzekne, 2001. – 91.-218. lpp.; Lauku Avīze. – 2001. – 24. jūl.
Artura Stradiņa atmiņas „Ērkšķainās gaitas” publicētas arī krievu valodā (Sk. Бердинских В.
Спецпоселенцы.. – М., 2005. – С.542"586).
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1990. gadu vidū.35 Svarīgs Vjatlaga nometņu vēstures avots ir Latvijas prese pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas, kur publicēti daudzu politieslodzīto dzīvesstāsti, atmiņas un
pārdomas.36 Kopumā pētniekiem pašreiz pietiek avotu un literatūras, lai dokumentētu un
analizētu latviešu martiroloģiju 1938.–1956. gadā Vjatlagā. Šī pētījuma un šeit publicēto
dokumentu pamatā ir Vjatlaga arhīva materiāli.
2. Vjatlaga nāves nometne
Pēc oficiālās statistikas, PSRS IeTK Gulaga sastāvā 1956. gadā bija 35 koncentrācijas
nometnes (sarunu valodā – lēģeri) ar 291 nodaļu un 1523 apakšnodaļām, 1176 patstāvīgi
nometņu punkti (lagpunkti) un 56 darba kolonijas.37 Aprēķināts, ka ieslodzītie Vācijas–PSRS
kara laikā ieguva 315 tonnas zelta, 14 398 tonnas alvas, 8924 miljonu tonnu ogļu, 407 000
tonnu naftas un saražoja 30,2 miljonus mīnu.38 Nometnēs saražoja trešo daļu valsts zelta,
lielāko daļu ogļu un kokmateriālu. „Gulaga priekšnieks,” rakstīts prof. A. Švābes rediģētajā
„Latvju enciklopēdijā” 1950. gadā, „ir lielākais vergu īpašnieks cilvēces vēsturē un līdz ar
to viena no iespaidīgākajām personām visā Padomju Savienībā.”39 Atšķirībā no antīkās
verdzības, kur vergs maksāja dārgi (viens zēns – 320 l vīna), padomju vergs nemaksāja neko,
kaut arī nereti bija augsti izglītots. PSRS izslēdza vergu no tirdzniecības preču–naudas
attiecībām. No otras puses, PSRS izmantoja pat augsti izglītotus un talantīgus politieslodzītos
primitīvos fiziskos darbos. Gulags bija balstīts uz sociālisma idejām un principiem. Lai
veicinātu sociālistiskās celtniecības valsts plānu izpildi, ieslodzītajiem ”mācīja” marksismuļeņinismu, spieda piedalīties sociālistiskajā sacensībā, izdot sienas avīzi, „brīvprātīgi”
parakstīties uz valsts aizņēmumu. Nometnēs bija bibliotēkas, Ļeņina istabas, poļitruki. Visur
bija lozungi „Mežu – valstij”, „Ogles – valstij”. Antīkajā pasaulē vergs parasti bija svešs
cilvēks, turpretī Padomju Savienībā tas bija savs cilvēks. Taču PSRS mērķis bija tāds pats
kā antīkajā pasaulē – izspiest no cilvēka, ja iespējams, 15–20 gados visus dzīvības spēkus
un pēc tam izsviest to kā nederīgu. Antīkajā pasaulē vergs bija runājošs darbarīks, bet
padomju spaidu darba nometnēs tas bija klusējošs, pakļauts sociālisma celtniecības plāniem –
ieslodzīto, izstrādes, personāla algas un citiem plāniem. Padomju vergu darba nometnes
bija vismasveidīgākās un visbarbariskākās cilvēces vēsturē. PSRS IeTK–IeM–VDM labošanas
darbu nometņu vēstures periodizāciju izstrādājuši krievu vēsturnieki:
1) Nometņu organizācija līdz nodošanai Gulagam (1918–1934);40 2) Gulaga darbība līdz
Otrajam pasaules karam (1939–1941); 3) Gulags Otrā pasaules kara laikā (1941–1945);
35

36
37

38

39

40
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Knaģis I. Latviešu krusti Krievijā // Latvijas Vēstnesis. – 1996. – 15. jūn.; Alfrēds Puškevics.
Ekspedīcija „Vjatlags – Usoļlags’95” // Zemgales Avīze. – 1995. – 6., 3., 27. sept., 4., 15.
okt., 22. nov.; Knaģis I. Mūsu tautas lielā sāpe: Krievijas nometnes „Vjatlags”, „Usoļlags”
un pārējie „lagi” // Latvijas Vēstnesis. – 1996. – 3. apr. – 3. lpp.; Knaģis I. Bij tādi laiki. –
Rīga, 2001.
„Lauku Avīze”, „Rīgas Balss”, „Literatūra un Māksla” un citi avoti.
Гулаг (Главное управление лагерей) 1917–1960. – Москва, 2000. – С. 398. (Vācijā 1944. gadā bija 22
koncentrācijas nometnes.); Павлов В. П. Государственный террор в Советской России 1923–1953 //
Отечественные архивы. – Москва, 1992, № 2.
Кокурин А., Петров Н. НКВД–НКГБ–Смерш: структура, функции, кадры (1944–1945) // Мысль. –
Москва, 1997, сент. – С. 96.; Земсков В. Гулаг, где ковалась победа // Родина. – 1991, № 5. – С. 69"
70.
Latvju enciklopēdija. – II. – Stokholma, 1950. – 735. lpp.; Хлебнюк О. Принудительный труд в
экономике СССР (1929–1941) // Свободная мысль. – Москва, 1992. – № 13.
Рождение Гулага: дискуссия в верных эшелонах власти 1929–1930 гг. // Исторический архив. –
Москва, 1997. – № 3. – С. 142"156.
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PSRS IeM stingrā režīma spaida darbu nometnes ģenerālais plāns
(apstiprināts 1974. gada 5. jūlijā)

Zīmējis M. Esserts

Nikolajs Ježovs (1895–1940),
PSRS Iekšlietu tautas komisārs (1936–1938).
Sastādītāja arhīvs
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4) Gulags pēckara gados (1945–1960) 41. Pēc šīs periodizācijas Vjatlags bija viena no
jaunākajām nometnēm, izveidojusies pāris gadus pirms Otrā pasaules kara.
Ieslodzījuma vietu pamatprincipi – to pašfinansēšana un ieslodzīto pāraudzināšana –
Padomju Krievijā bija izstrādāti jau 1918. gadā. 1921. gada 8. janvāra F. Dzeržinska pavēlē
bija uzdots „iekārtot buržuāzijai īpašas koncentrācijas nometnes”.42 PSRS Apvienotās valsts
politpārvaldes (ОГПУ) 1930. gadā dibinātā Labošanas darbu nometņu pārvalde (УЛАГ) jau
1930. gada 1. oktobrī ieguva PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās
pārvaldes (ГУЛАГ) nosaukumu un īstenoja VK(b)P CK noteikto masveida politsodīšanas
politiku, lai forsētu sociālistisko industrializāciju un lauksaimniecības kolektivizāciju. PSRS
ambiciozie tautsaimniecības plāni 1920.–1950. gadā balstījās arī uz politieslodzīto darba
izmantošanu. Politieslodzītie būvēja dzelzceļus, kanālus, šosejas, aerodromus, noliktavas,
militāros, toskait atomrūpniecības, objektus; arī Maskavas Valsts universitātes ēkas būvēja
ieslodzītie.43 1937.–1938. gadā un Otrā pasaules kara laikā iepriekšieslodzītajiem pievienojās t.s. „sodītās tautas” – poļi, vācieši, čečeni, latvieši, lietuvieši un igauņi. Specnometināto, t.i., PSRS politiski sodīto, skaits 1953. gada 1. janvārī pārsniedza politieslodzīto
skaitu un bija ap 2,7 miljoni cilvēku.44 PSRS spaida darbu nometņu paplašināšanos veicināja
N. M. Jansona priekšlikums izmantot cietumniekus meža izstrādē; 1929. gadā tas guva
VK(b)P CK politbiroja piekrišanu.45 1929. gada 11. jūlijā VK(b)P CK un PSRS TKP uzdeva
PSRS Apvienotajai Valsts politpārvaldei attīstīt saimniecisko dzīvi neapdzīvoto teritoriju
izmantošanai mazāk pieejamos PSRS apgabalos, „izmantojot izolēto bīstamo elementu
darba spēku”.46
Kirova apgabala Ziemeļaustrumu dzelzceļa – Jar-Fosforitnaja celtniecību vadīja Eduards
Prāmnieks (1889–1938), VK(b)P biedrs no 1917. gada, VK(b)P Vjatkas guberņas apgabala
komitejas sekretārs47 no 1929. gada. Šī dzelzceļa līnijas būve bija ekonomiskais priekšnoteikums Vjatlaga izveidošanai un „ziemeļu upju pagriešanas” uz dienvidiem projekta
īstenošanai. Vjatlaga iekšējā varenākā struktūra – Vjatlaga politiskā nodaļa – sāka veidoties
1937. gada 16. februārī, kad četri Gaino-Kaiskas dzelzceļa celtniecības VK(b)P biedri lūdza
rajona komiteju izveidot partijas pirmorganizāciju. Vjatlaga politiskā daļa bija pakļauta tieši
VK(b)P Kirova apgabala komitejai un Gulaga politiskajai daļai. Spriežot pēc partijas
organizācijas atskaitēm, sapulces, ražošanas apspriedes, semināri, mācības, sieviešu aktīva
sanāksmes notika vairākas reizes mēnesī. Taču acīmredzot lielākā daļa pasākumu nenotika
un bija paredzēti tikai atskaitēm. Praksē Vjatlaga priekšniecība nereti pļēguroja,48 un darbā
„tālu no lielās pilsētas ugunīm” valdīja anarhija. Bija sūdzības, ka 8. nometnes punkta
priekšnieks Volkovs sardzei uzdevis ”sist ieslodzītos”, bet citam priekšniekam, Stepanovam,
„ir sakari ar ieslodzīto”. „Jāved cīņa pret dzimumizlaidību, kura novērojama komunistu
vadītāju vidū.” – „Ieslodzītie bēg, jo lēģerī kašķis,” rakstīts Vjatlaga partijas pirmorganizācijas
protokolos.
41

Гулаг (Главное управление лагерей ) 1917–1960. – Москва, 2000. – С. 333"345.

42

Turpat. – 5.lpp.

43

Трус Л. С. Введение в лагерную экономику. – Москва, 1991.; Сталинские стройки Гулага. Документы. –
М., 2005.
Гулаг 1917–1960.. – С. 7.; Кузмин С. Лагерники (Гулаг без ретуши) // Молодая гвардия. – Москва, 1993. –
№ 3–6.
Рождение Гулага: дискуссия в верхних эшелонах власти (1929–1930) // Исторический архив. –
Москва, 1997. – № 3.
В. Бердинских. История одного лагеря (Вятлаг). – С. 4.

44

45

46
47

LPE. – 8. sēj. – Rīga, 1986. – 111. lpp.

48

«беспробудное пьянство».
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PSRS celtniecībai bija nepieciešams milzīgs daudzums kokmateriālu, jo būvniecībā
izmantoja galvenokārt koku. Tā kā civilā mežrūpniecība nespēja sagādāt nepieciešamos
kokmateriālus, VK(b)P CK politbirojs un PSRS Tautas komisāru padome ar 1937. gada
12. augusta lēmumu uzdeva PSRS IeTK Tautas komisāram VK(b)P CK sekretāram Nikolajam
Ježovam49 „tautas saimniecības un aizsardzības rūpniecības vajadzībām” organizēt septiņas
labošanas darbu nometnes kokmateriālu sagatavošanai.50 Līdz 1937. gada 1. oktobrim
uzdeva uz katru nosūtīt 5000 ieslodzītos, lai veiktu sagatavošanas darbus turpmāko 15 000
ieslodzīto pieņemšanai katrā nometnē. Darbi jāuzsāk 1938. gada 1. janvārī. 1937. gada rudenī
Kaiskas (tagad Verhņekamskas) rajona Rudņičnija (Рудничный) ciemats saņēma rīkojumu
piešķirt telpas lielas labošanas darbu nometnes pārvaldes iekārtošanai. Pirmos nometnes
punktus sāka būvēt pie 1937.–1938. gada ziemā uzceltās platsliežu dzelzceļa līnijas (turpinājums Fosforitnajas dzelzceļa līnijai). Sals nereti nokrita zem mīnus 40 grādiem, tā ka
ieslodzītajiem mati naktīs piesala pie telts sienām.51 Ar PSRS IeTK 1938. gada 5. februāra
pavēli Nr. 020 izveidoja PSRS IeTK Vjatkas Labošanas darbu nometnes pārvaldi, kura 20
gadu laikā deviņas reizes mainīja pakļautību.
1. tabula
Vjatkas Labošanas darbu nometnes pakļautība (1938–1960)52
Laiks
1.

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenā
pārvalde (Gulags)

No 1938. g. 5. februāra

2. Gulaga Mežizstrādes nometņu pārvalde

No 1941. g. 26. februāra

3. Gulaga Mežizstrādes nometņu pārvalde

No 1947. g. 4. marta

4. PSRS Tieslietu ministrijas Gulags

No 1953. g. 2. aprīļa

5. PSRS Iekšlietu ministrijas Gulags

No 1954. g. 28. janvāra

6. Gulaga Mežizstrādes nometņu pārvalde

No 1954. g. 2. augusta

7. KPFSR Iekšlietu ministrija

No 1955. g. 14. novembra

8.

PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenā
pārvalde

No 1957. g. 31. janvāra

9. KPFSR Iekšlietu ministrija

No 1957. g. 1. decembra

10. KPFSR Speciālā mežizstrādes galvenā pārvalde (Главспецлес)

No 1958. g. 5. februāra

Vjatlaga teritorija bija ap 300 km2,53 bet, pēc citiem datiem, ar 1938. gada oktobri –
1 157 600 ha liela.54 Taču faktiskais Vjatlaga lielums bija ap 12 000 km2, t.i., apmēram 18,5 %
(ap vienu piektdaļu) no Latvijas mūsdienu teritorijas. Līdz 1960. gadu beigām Vjatlagam
bija pakļauts platsliežu Gaino-Kaiskas dzelzceļš 250 km kopgarumā.
49

50
51
52

Перов А., Скоркин К. Кто руководил HКВД 1930–1940. Справочник. – Москва, 1999. – С. 184–185.;
Jensen M. and Petrov N. Stalins Loyal Executioner: People‘s Commissar Nicolai Ezhow. –
Standford, 2002.
Vjatka, Usoļska, Oņežska, Kargopole, Ziemeļurāli, Ivdeļska, Unženska.
Lauku Avīze. – 2000. – 23. marts.
Система исправительно"трудовых лагерей в СССР 1923–1960. Справочник. – Москва, 1998. – С. 200"201.

53

Strauts K. // Lauku Avīze. – 2000. – 2. dec.

54

Бердинских В. История одного лагеря (Вятлаг). – С. 9.
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Kaut arī Vjatlaga pirmais priekšnieks Valsts drošības dienesta kapteinis G.S. Ņepomnjaščijs izmantoja visvardarbīgākās metodes, kokmateriālu sagatavošanas plānus
1938.–1939. gadā nometne neizpildīja. Traucēja arī mežu ugunsgrēki. Jaunais PSRS IeTK
tautas komisārs L. P. Berija (1899–1953) par Vjatlaga pārvaldes priekšnieku iecēla Valsts
drošības dienesta leitnantu Ivanu Ivanoviču Dolgihu (1896–1961). Divdesmit gadu laikā
Vjatlagā bija 11 priekšnieki.
2. tabula
Vjatlaga priekšnieki (1938–1958)55
Nr.p.k.

Uzvārds, iniciāļi

Laiks

1.

Kapteinis Ņepomnjaščijs G. S.

No 1938. g. 5. februāris – 1939. g. 27.februāris

2.

Vec. leitnants Dolgihs I. I.

1939. g. 28. februāris – 1941. g. 23. jūlijs

3.

Kapteinis Levinsons N. S.

1941. g. 23. jūlijs – 1944. g. 4.janvāris

4.

Pulkvedis Kuhtikovs A. D.

1944. g. 4.janvāris – 1947. g. 17. janvāris

5.

Pulkvedis Didorenko S. A.

1947. g. 8. februāris – 1951. g. 6. jūlijs

6.

Apakšpulkvedis Ogorodņikovs K. A.

1953. g. 9. oktobris – 1954. g. 23. februāris

7.

Apakšpulkvedis Martinenko V.N.

1954. g. 1. marts – 1955. g. 3. janvāris

8.

Apakšpulkvedis Orlovs A. V.

1955. g. 24. janvāris – 1958. 1. janvāris

9.

Apakšpulkvedis Geruss F. D.

1956. g. 13. jūnijs – ?

10.

Apakšpulkvedis Ļubajevs L.

1957. g. 19. februāris – 1960. g. 2. jūnijs

11.

Apakšpulkvedis Geruss F. D.

1958. g.

I. Dolgiha vadībā sāka Socgorodoka (tagad Ļesnajas pilsētciemats), kā arī „PSRS IeTK
sevišķā stratēģiskā objekta Nr. 4” – Kaiskas celulozes rūpnīcas celtniecību Sozimas ciematā
pulvera ražošanai. No Jar-Fosforitnajas stacijas taigā iestiepās Gaino-Kaiskas dzelzceļš
(ГКЖД) ar Verhņekamskas, Nirmičas, Zavodskajas un Ļesnajas stacijām. Taču Vjatlaga centru
galvaspilsētu – Socgorodoku – Gulaga projektētāji, lai varētu politieslodzītos ciešāk apsargāt,
izvēlējās necaurejamu purvu vidū, bez ceļiem, ar mūžīgiem odiem un pastāvīgu mitrumu.
Pēc boļševiku kritērijiem, „purvu izolācija” palīdzēja novērst politieslodzīto bēgšanas
mēģinājumus. Pastāvīgi trūka dzeramā ūdens. Vjatlaga vadībai to piegādāja ar mašīnām.
1939. gadā Vjatlaga galvaspilsētā Socgorodokā no Rudničnijas ciemata pārcēlās arī Vjatlaga
pārvalde. 1940. gadā uzcēla Rūpnīcu Nr. 4, kā arī Vjatlaga kokapstrādes rūpnīcu – zāģētavu
(лесозавод). Katru gadu Vjatlagā iekārtoja jaunus specobjektus un tika izveidoti atsevišķi
nometnes punkti (ОЛПы), pavisam to bija 57.
Vjatlags, tāpat kā pārējās Gulaga nometnes, bija iedalīts tā dēvētajos lagpunktos56 –
atsevišķās nometnes struktūras pamatvienībās. Lagpunkti caur nodaļām bija pakļauti
Vjatlaga pārvaldei, kas atradās Socgorodokā. Nometnes punktu izbūve bija reglamentēta
un izstrādāta līdz sīkumiem. Tā dēvētais „kontingents” (politieslodzītie) izcirta taigu,
dzīvojamo zonu apjoza ar dzeloņstiepļu žogu un aizliegto zonu ar sargtorņiem stūros. Darbu
uzraudzīja kontroles pārbaudes punkti57 un sardze. Vispirms uzcēla teltis, pēc tam – barakas
55
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Vjatlaga priekšnieki (1944–1970) (no Iestādes K–231 arhīva)
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ieslodzītajiem. Vienu no pirmajiem uzcēla soda izolatoru,58 kazarmas apsardzei, štāba
(kantora) ēku, dzīvojamās mājas darbiniekiem, kā arī „sockultūrsadzīves”59 ēkas – klubu,
veikalu, pirti, maizes ceptuvi utt. Veidoja arī ražošanas zonu, kā darbaspēku izmantojot
„kontingentu”. Visi darbi vienmēr notika lielā steigā – „ātrāk–ātrāk”, „plāns”, „kubikmetri”,
„kokmateriālus dzimtenei”, bet politieslodzītos un viņu elementārās vajadzības pilnīgi
ignorēja.
PSRS IeTK izveidotais Vjatkas nometņu komplekss bija specializējies mežu izstrādē un
kokmateriālu pirmapstrādē. Kompleksa vadība cerēja organizēt kokmateriālu sagatavošanu
efektīvi un bez lieliem cilvēku upuriem. Taču tie bija lieli, jo uz vergu darbu balstītā
organizācija ātri sagrāva politieslodzīto veselību. Turklāt lielus upurus prasīja PSRS IeTK
nometņu „pilsoņu priekšnieku” visatļautība un kriminālrecidīvistu darbība, kuru rokās
atradās faktiskā vara nometnē.
Uz ziemeļiem no Ļesnajas stacijas veidojās Brusņičnajas, Imas, Oktobra, Meņas, Turhuņas, Kažimkas, – 1950.–1970. gados Peles, Černajas, Badjas, Čabis, Njumidas, Krutoborkas
stacijas, kurām kokmateriālus piegādāja Gulaga jaunās telšu un baraku apakšnodaļas no
jaunapgūtajiem taigas masīviem. Vjatlags no 12 lagpunktiem 1938. gadā palielinājās līdz
38 punktiem un komandantūru 1950. gadu beigās. Kokmateriālu sagatavošanas plāni
Vjatlagam no 900 000 m3 1947. gadā jau bija pieauguši līdz 1 190 000 m3, kurus, politieslodzītajiem priekšlaikus ejot bojā, varēja izpildīt tikai ar pierakstīšanu.60 1940.–1950. gadā
Vjatlags deva 12–17,6% no visa Kirova apgabala mežizstrādes materiāla (apaļkoki, zāģmateriāli, gulšņi utt.) daudzuma.61 Bez kokmateriālu sagatavošanas no 1942. gada jūlija
Vjatlagā ražoja frontei artilērijas lādiņus un mīnu metāla detaļas, gatavoja apģērbus armijai,
kā arī sūtīja Aizsardzības fondam kartupeļus, graudus, sēnes un ogas.62
4. nometnes apakšnodaļā, apmēram 5 km no pārvaldes, atradās Vjatlaga Centrālā slimnīca
ar astoņām barakām, kurā varēja ārstēties vienlaikus ap 1000 slimnieku,63 bet kurus
patiesībā šeit ieveda, lai viņi nomirtu un tādējādi nedemoralizētu pārējos politkatordzniekus.
„Tralēšana no meža,” kā 1941. gadā rakstīja nometnes priekšnieks Valsts drošības
dienesta kapteinis N. Levinsons, „notika, baļķus nesot ar rokām uz pleca vai uz mietiem
līdz 300 m attālumam”. Tālāk divus līdz sešus kilometrus ziemā vajadzēja transportēt ar
zirgu vilktām šļūcēm (волокиты). Šim nolūkam bija 2300 zirgu. Taču 1941. gadā no tiem
tikai 96 (4,7%) bija lietojami darbā. 142 zirgi (6,1%) bija slimi un atradās karantīnā, bet
2061 zirgs (89,6%) nebija darbā izmantojams. Tāpēc ziemā ragavas un vasarā trāleris ar
baļķiem politkatordzniekiem bija jāvelk ar rokām. Trīs traktori no sešiem bija pastāvīgā
remontā, no 17 automašīnām darbojās deviņas, bet pārējās bija remontā. Mežu izciršana
un kokmateriālu nogādāšana līdz vairāk nekā 10 kilometrus attālajam dzelzceļam faktiski
notika ar politieslodzīto rokām. Taču politieslodzītie, kā Vjatlaga administrācija rakstīja
atskaitē Maskavai, „lielā sajūsmā kaļot uzvaru Tēvijas karā”.
Vjatlaga 57 atsevišķo nometņu punkti, „lai nodrošinātu apakšnodaļu organizatoriski
operatīvo pārvaldi”, bija pakļauti Vjatlaga vietējām teritoriālajām nodaļām. 1. Vjatlaga
nodaļai Sozimas ciematā bija pakļauti četri lagpunkti, 2. Vjatlaga nodaļai ar centru Zarečnajas
ciematā – trīs lagpunkti, 12. nodaļai Ņižņaja Turuņai (Komi APSR) – trīs lagpunkti.
58
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Vjatlaga galvaspilsēta Socgorodoks (Lesnaja) savas pastāvēšanas pirmajos 15 gados
sastāvēja no nelielām koka ēkām, izņemot ēku, kur glabāja uzskaites dokumentāciju un
specnodaļas arhīvu.64 Pa dzelzceļu kursēja PSRS Satiksmes un transporta tautas komisariātā
norakstītie un Vjatlagā izremontētie vagoni. Vjatlaga stacija bija nokrāsota cietumiem
raksturīgajā zaļajā krāsā. Pa apaļu sprunguļkoku ceļu no stacijas ieslodzītie ieradās vergu
darbu nometnē. Pa gludajiem koka trotuāriem staigāja „pilsoņi” – priekšnieki un sargi. VK(b)P
apgabala komitejas locekļus, Gulaga priekšniekus no „centra”, kā arī visu augšminēto
ierēdņu radiniekus pārvadāja ratos vai ragavās. „Galvaspilsētas” nomalēs atradās jurtas,
kurās mitinājās Vjatlaga „zemāko kārtu” iedzīvotāji – arī specpārvietotie vācieši un citi.
Socgorodoka centrā bija laukums ar V. Ļeņina pieminekli no sudrabkrāsas metāla ar
tradicionāli izstiepto roku „uz komunistisko nākotni”.
1942. gadā Vjatlaga štatos bija 1699 darbinieki, no kuriem apmēram puse bija nodarbināti
ieslodzīto apsardzē. Darbu vadīja VK(b)P Vjatlaga komiteja. 1941. gada 1. janvārī Vjatlaga
komitejā bija 240 VK(b)P biedri (14,1 % no „štata”). Partijas biedri ieņēma vadošās vietas,
jo nometnē viņu īpatsvars bija lielāks nekā parastajās iestādēs, kur „partijas acs” nebija tik
nozīmīga.
3. tabula
VK(b)P Vjatlaga partijas organizācijas biedru izglītības līmenis 1941. gada 1. janvārī
Nr.p.k.

Izglītība

Skaits

%

1.

Augstākā

5

2,0

2.

Nepabeigta augstākā

5

2,0

3.

Vidusskolas

18

7,5

4.

Nepabeigta vidējā

40

16,7

5.

Pamatskolas (4 klases)

148

71,7

6.

Bez izglītības

24

10,0

240

100,0

Kopā

Piezīmes
No pieciem trīs ārsti

3. tabulā redzam, ka Vjatlaga administrācijas partijas biedru izglītība bija ļoti zema. 81,7 %
partijas biedru bija ar četrklašu izglītību vai pavisam bez izglītības. Latviešu politkatordzniekus Vjatlagā 1941. gadā sagaidīja mazizglītoti priekšniecības rīkojumu izpildītāji. Četras
piektdaļas (77,1%) nometņu vadošo darbinieku – VK(b) P biedru – bija krievi.
Vjatlaga personāla sastāvs no 1602 faktiskajām vienībām (t. sk. 866 apsardzē) 1941.
gada 22. jūlijā palielinājās līdz 7653 cilvēkiem 1957. gada 20. janvārī, vadošos amatos bija
581 cilvēks, bet apsardzē – 2280 cilvēki.
Vjatlags vienlaikus bija ieslodzījuma vieta un arī tranzīta nometne (Durschgangslager).
Kaut arī oficiāli Vjatlagā bija 30 000 ieslodzīto (4. tabula), mirstība un pārvietošana uz citām
nometnēm bija tik liela, ka 1938.–1955. gadā Vjatlagam faktiski „izgāja cauri” ap 150 00065–
180 00066 ieslodzīto. To vidū „notiesātie” uz izmeklēšanas laiku, „ieslodzītie”, „mobilizētie
IeTK darba armijā un strādnieku kolonnās”, „specpārvietotie”, „darbā pārvietotie”, „specnometinātie”, „izsūtītie”, „trimdā nometinātie”. Ne mazāk kā puse (ap 96 000) bija politieslodzītie. Apmēram 18 000 cilvēku Vjatlagā gāja bojā. Tas deva pamatu Vjatlagu ieskaitīt
64
65
66
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PSRS lielāko vergu darba un nāves nometņu skaitā. Pēc oficiāliem datiem, 1938.–1956. gadā
ieslodzīto plūsma Vjatlagā bija „ap 180 000 cilvēku, kuri bija sodīti politisko vai nacionālo
iemeslu dēļ”.67
4. tabulā redzam Vjatlaga „stacionāro” politkatordznieku skaita dinamiku 1938.–1960.
gadā. Vislielākais ieslodzīto skaits bija 1953. gada 1. janvārī – 31 410 cilvēku (skaitliski –
16 tādas nometnes, kāda bija Salaspils nometne).
4. tabula
Ieslodzīto skaits Vjatkas labošanas darbu nometnē (1938–1960)68
Nr.p.k.

Laiks

Skaits

1.

1938. g. 1. aprīlis

1938. g. 1. oktobrī no 12 553 ieslodzītajiem 6865 bija
11 855 politkatordznieki, 2642 – sociāli bīstami elementi, 27 –
sociāli kaitīgi elementi

2.

1939. g. 1. janvāris

16 854

3.

1940. g. 1. janvāris

19 984

4.

1941. g. 1. janvāris

15 878

5.

1941. g. 1. jūlijs

16 732

6.

1942. g. 1. janvāris

28 643

7.

1943. g. 1. janvāris

16 492 2 800 sievietes, 9 051 kontrrevolucionārs

8.

1944. g. 1. janvāris

11 979

9.

1945. g. 1. janvāris

13 220

10.

1946. g. 1. janvāris

11 655

11.

1948. g. 1. janvāris

24 922

12.

1950. g. 1. janvāris

28 228

13.

1952. g. 1. janvāris

29 761

14.

1953. g. 1. janvāris

31 410

15.

1953. g. 15. jūlijs

21 262

16.

1954. g. 1. janvāris

22 215

17.

1955. g. 1. janvāris

22 454

18.

1956. g. 1. janvāris

22 477

19.

1957. g. 1. janvāris

23 356

20.

1959. g. 1. janvāris

23 614

21.

1960. g. 1. janvāris

18 211

1952. g. 1. aprīlī no 35 218 ieslodzītajiem 5411 bija
sievietes, 6415 – kontrrevolucionāri

Lai it kā palielinātu politieslodzīto darba rentabilitāti sociālisma celtniecībā, Gulaga,
Mežizstrādes Gulaga un Vjatlaga priekšniecība 1940.–1950. gadā apstiprināja „Pasākumu
plānus IeM mežrūpniecības nometņu rentabilitātes celšanai”. 1940. gados šie plāni paredzēja
67
68
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V.I. Ļeņina piemineklis
Vjatlaga centrā Ļesnajas
ciematā Kirova apgabalā
2004. gadā.
(fotografējis V. Veremjevs)

Vjatlaga pārvaldes ēka Ļesnajas ciematā 2004. gadā (fotografējis V. Veremjevs)
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netērēt laiku mietu izgatavošanai baļķu iznešanai no meža, bet uzdeva cietumniekiem baļķus
iznest līdz ceļam uz pleciem. Lai novērstu politieslodzīto streikus, kurus par dažādiem
administrācijas pārkāpumiem paziņoja vienlaikus simtiem ieslodzīto (gadā 4000–5000),
atsacīdamies iziet darbā (Vjatlagā 294 sreikotāju dienā), Gulaga administrācija uzdeva šos
darba ”noraidītājus” (отказники), t.i., streikotājus, bruņotu konvoju pavadībā dzīt meža
darbos. 1950. gados blakus ”dzīšanai ar varu” ieteica arī aģitēt un individuāli pārliecināt
par sociālistiskā darba „svētību”. 1950. gada 11. septembrī PSRS Iekšlietu ministra
ģenerālleitnanta S. Mamulova apstiprinātais „Pasākumu plāns” uzdeva organizēt nometņu
darba vadītāju kursus.69 Tas paredzēja uzlabot uzskatāmo aģitāciju,70 aizliedza baļķus ar
rokām iekraut platformās, ja ir tehnika vagonu piekraušanai.71 Lai novērstu politkatordznieku bēgšanu, taigas cirsmās lika būvēt sargtorņus, lai varētu pārredzēt un novērst masveida
bēgšanu, kā arī paplašināt iekšējo aģentūru ieslodzīto vidū. Vjatlaga organizācija tālu
pārsniedza nacistu koncentrācijas nometņu organizatoru izdomu.
Kā redzam no Vjatlaga atskaites par 1947. gadu, tajā bija 177 dzīvojamās barakas
33 000 m2 platībā, t.i., 1,5 m2 uz vienu ieslodzīto (pretēji partijas un valdības noteiktajiem
2 m2). Nometnē bija 24 virtuves, 19 ēdnīcas, 22 maizes ceptuves, 55 ārstniecības punkti, 23
dezinfekcijas kameras. Vjatlags bija plašs nometņu komplekss. Tā pārvaldei Socgorodokā
1947. gadā bija pakļauti 15 atsevišķie nometņu punkti,72 5 apakšpunkti, 6 apakškomandantūru daļas, – kopā 26 punkti. To vidū bija 11 kokapstrādes, septiņas lauksaimniecības,
trīs sanitārās pilsētiņas. Vjatlaga pašapgādei bija četras padomju saimniecības (sovhozi)
un astoņas palīgsaimniecības 8062,6 ha platībā. Piena izslaukums dienā bija 2,51 litri, bet
graudaugu ražas – 2,5 tonnas no hektāra.
PSRS nometnēs kopš 1943. gada par sadarbību ar vāciešiem un piedalīšanos soda vienībās
ieviesa katorgas darbus, organizējot katordznieku nodaļu. Tajā galvenokārt bija politkatordznieki. Tos izmantoja sevišķi smagos darbos, noteica lielāku darba laiku nekā citiem
ieslodzītajiem, uz virsapģērba uzšuva personisko numuru. 1948.–1952. gadā PSRS noorganizēja 12 sevišķās nometnes. Tikai pēc PSKP 22. kongresa – 1956. gadā sākās nometņu
sistēmas pakāpeniska reorganizācija par koloniju sistēmu. Taču piespiedu vergu darbs palika
spēkā. Arī mūsdienu Krievijā līdzās labošanas darbu nometņu humanizācijas dīgļiem vēl
saglabājušās vecās PSRS laika Gulaga iezīmes gan ieslodzījuma vietu organizācijā, gan
ieslodzīto uzturēšanā.73
Lasot Vjatlaga atskaites un pavēles, jau kopš 1940. gada marta atrodamas ziņas par sliktu
izturēšanos pret zirgiem,74 par transporta līdzekļu un telpu nesakārtošanu. Taču par ieslodzīto
bojāeju badā, salā un pārmērīgā darbā, „gatavojot kokmateriālus dzimtenei”, neizdevās atrast
nevienu dokumentu. Tajā pašā laikā „Gulaga spaidu darbaspēks,” kā teikts prof. A. Švābes
rediģētajā „Latvju enciklopēdijā, „ir kļuvis par padomju saimniecības mugurkaulu”.75
Vjatlagā, tāpat kā citur, administrācija kriminālistus izmantoja par politieslodzīto
uzraugiem. Bieži vien no tiem formēja soda vienības.
Pēc Gulaga vadības domām, Vjatlags jau kopš 1941. gada vasaras labi izpildīja „pamatražošanas plānu rādītājus” un tāpēc tika uzskatīts gandrīz par paraugnometni.
69
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No Vjatlaga gada atskaitēm PSRS IeTK-IeM Gulagam 1940.–1950. gadā redzams, ka paši
spaidu nometnes vadītāji par galvenajiem trūkumiem uzskatīja silto apģērbu trūkumu
ieslodzītajiem, nepietiekamo dzīvojamo platību politieslodzītajiem (no 1,4–1,8 m2 uz cilvēku),
bēgšanu kokmateriālu sagatavošanas laikā, nepietiekamu jaunu ieslodzīto piesūtīšanu, jo
ieslodzīto nāves un invalīdu skaita palielināšanās dēļ nebija iespējams izpildīt kokmateriālu
valsts sagādes plānus. Vjatlaga vadība bija neapmierināta ar to, ka ieslodzītos nosūtīja uz
Vjatlagu „vasaras drēbēs un ādas apavos”, kas bija noliegts ar PSRS IeTK un Gulaga pavēlēm
un rīkojumiem. 1950. gada 7. decembrī Vjatlagā ieradās 301 ieslodzītais, no kuriem tikai
97 (32%) bija ziemas cepures, 182 (60%) – pusmētelis, 104 (34%) – vatenis, vatētās bikses
130 (43%), bet velteņi tikai trim (1%) ieslodzītajiem.76
1950. gada 17. augustā PSRS IeM Gulaga Mežizstrādes labošanas darbu nometņu
galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālmajors M. Timofejevs (1896–1977) slepeni sūdzējās
PSRS IeM ministram ģenerālpulkvedim S. N. Kruglovam (1907–1977), ka „pēdējā laikā PSRS
IeM Gulags pilnīgi nepietiekami ”piegādā” mežizstrādes nometnēm ieslodzītos, tādēļ tās no
mēneša uz mēnesi nesaņem pietiekami daudz darbaspēka”. 1947. gadā no jaunatsūtītiem
tikai 1,7 % bija derīgi smagam darbam. PSRS IeM–VDK cietumi jau „izmeklēšanā” politieslodzītos bija pārvērtuši invalīdos. 1950. gada jūlijā–septembrī mežizstrādes nometnēm
nepiesūtīja 20 000 plānā paredzētos ieslodzītos; tas neļāva izpildīt palielinātos 1950.–1951.
gada ražošanas plānus. Mežizstrādes nometnēs ieslodzīto 50 000 (Vjatlagā – 5470) sieviešu
izmantošana meža darbos bija apgrūtināta, jo viņām strauji pasliktinājās veselības stāvoklis
un tās slimoja Tāpēc M. Timofejevs, lai nodrošinātu plāna izpildi, lūdza steidzami ievest
12 700 ieslodzītos, toskait Vjatlagā 1000 cilvēkus, bet nav vēlamas sievietes.77 Taču PSRS
IeM Gulaga priekšnieks ģenerālmajors G. Dobriņins (1907–1977) 1950. gada 24. augustā
slepeni rakstīja PSRS IeM ministram S. Kruglovam, ka papildus atsūtīt 12 000 cietumniekus
pašreiz nav iespējams, jo pirmām kārtām jākomplektē jaunas nometnes. Arī izvest no
mežizstrādes nometnēm 30 000 sievietes nav iespējams, jo nevar viņas izvietot citur. Turklāt
sieviešu skaits mežizstrādes nometnēs nepārsniedzot partijas un valdības direktīvās noteikto
30% īpatsvaru no ieslodzīto skaita.78
1950. gados ieslodzīto stāvoklis bija ļoti smags. 1951. gada janvārī PSRS IeM Mežizstrādes
nometņu galvenās pārvaldes nodaļas priekšnieks intendantūras dienesta majors Dzjubanovs
ziņoja priekšniecībai, ka Vjatlags apgādāts ar velteņiem tikai par 77%, bet ar mīkstajiem
apšūtajiem tūbas zābakiem – tikai par 23% no nepieciešamajiem. „Tā kā šūšanu veic no
otrreizējām izejvielām, mīkstie apšūtie zābaki un zeķes neiztur ilgāk par pusotru vai diviem
mēnešiem. Tāpēc velteņu trūkums rada pastāvīgu apavu trūkumu, jo vairāk tāpēc, ka
materiāli velteņu labošanai nometnēs ir ļoti ierobežotā daudzumā. Visi mēģinājumi papildus
iegūt 53 000 pāru velteņu nav sekmējušies.”79 Uz vienu Vjatlaga ieslodzīto uz 1950. gada
1. decembrī oficiāli bija 1,84 m2 dzīvojamās platības, bet citās nometnēs pat 1,47 m2.80 No
30 Vjatlaga nodaļām ziemai, t.i., apkurināšanai, nebija sagatavotas 12 (40%) nodaļas.81
Saprotams, ka arī tāpēc Gulaga nometnēs ieslodzīto lielākā daļa ātri gāja bojā.
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Начальнику ГУВС МВД СССР генералмайору тов. Е. Горностаеву. Совершенно секретно. – KVFA. – P-

77

Министру товарищу Круглову. Секретно. № 19/2/02307. – KFVA, P-8360. f., 1. apr., 13. l., 78.–

8360. f., 1. apr., 13. l., 305. lp.
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79
80
81

79. lpp. Tikai ar 1953. gada 14. janvāra rīkojumu Nr. 7002s PSRS Ministru Padome smagos meža
sagatavošanas darbos aizliedza izmantot sievietes (KFVA, P-8360. f., 1. apr., 67. l., 61. lp.).
KFVA, P-8360. f., 1. apr., 13. l., 112. lp.
Справка. Об итогах подготовки лагерей к зиме. – KFVA, P-8360. f., 1. apr., 1. l., 179. lp.
Turpat. – 183. lp.
Turpat. – 182. lp.
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PSRS ģenerālprokurors R. Rudenko, PSRS iekšlietu ministrs S. Kruglovs un PSRS tieslietu
ministrs K. Goršeņins 1954. gada 1. septembrī pilnīgi slepeni ziņoja PSKP CK pirmajam
sekretāram Ņ. Hruščovam, ka Padomju Savienībā no 1921. līdz 1954. gadam PSRS ārpustiesas iestādes vien par kontrrevolucionāru darbību sodījušas 4 219 411 cilvēkus, no kuriem
530 468 vēl atradās nometnēs vai cietumos un izsūtījumā.
Krievijā (trešajā impērijā) 1916. gadā katorgā bija 26 000 cilvēku, bet PSRS (ceturtajā
impērijā) 1954. gadā katordznieku bija 18 reizes vairāk.
Atzīmējot Vjatlaga dibināšanas 65 gadadienu, kopš 1968. gada tur strādājošā Vjatkas
mežizstrādes labošanas darbu iestāžu pārvalde 2003. gadā uz krītpapīra izdeva krāsainu
iestādes albumu „Krievijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildīšanas pārvaldes Kirova apgabala
Vjatkas mežizstrādes labošanas darbu iestāžu pārvaldei 65 gadi”.82 Izdevumā redzam, ka
2003. gadā kokmateriālu sagatavošana sasniedza 250 000 m3 (21% no 1947. gada plāna).83
Tas liecina, ka PSRS (ceturtajā impērijā) iedibinātā ražošanas nozare ar ieslodzīto darbaspēku
turpina pastāvēt.
3. Latviešu politkatordznieki Vjatlagā
Vjatlags pieder pie tām PSRS nometnēm, kurās latviešu politieslodzītie vergoja un mira
kopš šīs iestādes dibināšanas 1938. gadā līdz 1956. gadam.
Vjatlaga politkatordznieku pirmo slāni veidoja 1937. gada 23. novembrī ar PSRS IeTK
Tautas komisāra Valsts drošības ģenerālkomisāra Nikolaja Ježova pilnīgi slepeno pavēli par
visu latviešu organizāciju un to vadītāju uzskaiti un gatavību viņu arestam.84 1937. gada
30. novembrī sekoja pilnīgi slepena telegramma Nr. 49990 visiem PSRS savienoto republiku
IeTK tautas komisariātiem, PSRS IeTK pārvalžu priekšniekiem, apgabalu DTO priekšniekiem
vienā laikā 3. decembrī arestēt latviešus un par izpildi ziņot piecu dienu laikā.85 VK(b)P CK
organizētās ”latviešu akcijas” laikā arestēja vairāk nekā 23 000 latviešu, ap 10 000 no viņiem
bez tiesas sprieduma nošāva, bet daļa nonāca nāves nometnēs, toskait Vjatlagā. 1938.–1940.
gadā Vjatlagā bija ieslodzīti 350 latvieši, no kuriem gāja bojā 52 (14,9%). Vairākus
„kontrrevolucionārus” uz Vjatlagu atveda 1939. gada beigās no PSRS IeTK Solovku sevišķās
nozīmes cietuma. Šī genocīda dēļ latviešu skaits PSRS no 151 000 cilvēkiem 1926. gadā
samazinājās līdz 128 000 cilvēkiem 1939. gadā (84,7 %).86
Otro un lielāko latviešu politkatordznieku slāni radīja 1941. gada 14. jūnijā Latvijā veiktās
masu deportācijas.87
Nosūtīšana uz PSRS koncentrācijas nometnēm 1941. gadā faktiski nozīmēja mokpilna nāves
soda piespriešanu, ejot bojā badā, salā, pārmērīgā darbā vidēji 24 mēnešu laikā.88 150 Vjatlagā
82

65 лет Вятскому Управлению лесных исправительных учреждений УИН Минюста России по Кировской
области. Составители Н.А. Бикинене, В.И. Веремьев. Фото А.В. Козловский. – Киров, 2003. – 20 с.
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1984. gadā – 2 700 000 m3.
Latviešu iznīcināšana PSRS 1937. gadā. – 1. dok. // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2002:
Varas patvaļa. – Rīga, 2003. – 211. lpp.
KVSPVA, 6. f., 13. apr., 4. l., 1.–2. lp.; Latviešu iznīcināšana PSRS 1937. gadā. – 2. dok. // Latvijas
Okupācijas muzeja gadagrāmata 2002: Varas patvaļa. - Rīga, 2003. – 212. lpp.
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Смирин Г. Основные факты истории Латвии. – Рига, 1993. – С. 122–123.
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Ešelonu numuri: 261, 262, 263, 264, 265, 265-a, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274(?),
275, 442(?), (18 ?), (19 ?), II, III, IV, V, VI, VII. (Нумерация Гурьянова А. – Даугава, 1997. – № 3)
Turpretī daži mūsmāju Gulaga „patrioti” vēl 1998. gadā apgalvoja, ka deportācijas izdomājuši
amerikāņi un ka tā bijusi vispārējā prakse. – Николай Кабанов. С позиций силы. Депортации как
всеобщая практика // Советская молодежь. – Рига, 1998. – 28 марта. – Rec. H. Strods. Gulaga
patrioti // Lauku Avīze. – 1998, 9. apr.
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Vjatlaga politieslodzītā Ādolfa Švarcbaha (1884–1942) specuzskaites kartiņa
(No Iestādes K–231 arhīva)

Vjatlaga politieslodzītais Jānis Volonts (1882–1943), Latvijas Republikas
labklājības ministrs. (V.Veremjeva kopija no Iestādes K–231 arhīva)

Vjatlaga politieslodzītais Kornēlijs Veidnieks (1879–1942), Latvijas Republikas
iekšlietu ministrs (1939–1940). (V.Veremjeva kopija no Iestādes K–231 arhīva)
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5. tabula
1941. gada 14. jūnijā arestēto Latvijas iedzīvotāju
9., 10. un 13. jūlija ešeloni Vjatlagā89
Nr.
p.k.

Vīrieši

%

Sievietes

%

Kopā

% no kopskaita

1.

1941. g. 9. jūlijā (trešdiena) no
Juhnovas LDN

1334

94

85

6

1419

49

2.

1941. g. 10. jūlijā (ceturtdiena) no
Rīgas

306

98,7

4

1,3

310

10,9

3.

1941. g. 13. jūlijā (svētdiena) no
Juhnovas LDN

1118

100

–-

–-

1118

39,3

2758

96,8

89

3,2

2847

100

Kopā

ieslodzītie pēc 1941. gada 14. jūnija arestiem bija augstākie Latvijas valsts ierēdņi – ministri
(J. Volonts, K. Veidnieks), augstākie virsnieki, aizliegto partiju vadītāji un aktīvi darbinieki,
Latvijas Universitātes profesori, teologi, Latvijas valsts un sabiedriskie darbinieki (H. Albats,
R. Kaugers, I. Pudāns), kā arī kadru virsnieki un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. 1941.–1942.
gadā tur nobendēti Latvijas Kara ordeņa kavalieri A. Alksnītis, R. Apse, J. Babris, F. Bērtulsons,
A. Dancis, A. Dzenis, M. Gailītis, A. Grugulis, J. Kalnietis, F. Ķivelītis, R. Lauva un citi. 38 % no
Vjatlagā ieslodzītajiem bija ”kontrrevolucionārās” Aizsargu organizācijas locekļi. Šo tēzi
apstiprina arī vēsturnieka Artura Žvinkļa pētījums. Viņš secina, ka no 68 boļševiku arestētajiem
bijušajiem Saeimas deputātiem 16 (23,5 %) tika ieslodzīti Vjatlaga nāves nometnē.90
Lielākais latviešu skaits Vjatlagā trijos ešelonos ieradās 1941. gada 9., 10. un 13. jūlijā pēc
1941. gada 14. jūnija arestiem. No Juhnovas 1941. gadā uz Vjatlagu pārvietoti 312 Latvijas
pilsoņi, to vidū 100 sievietes un 40 invalīdi, tātad 1941. gada jūlijā Vjatlagā ieslodzīja 3159
latviešus (Latvijas pilsoņus).91 Dominējošais deportēto vecums bija cilvēki spēka gados no 30
līdz 49 gadiem (1627 – 64%), septiņi deportētie bija jaunāki par 20 gadiem (0,3%), bet 37 (1,5%)
vecāki par 70 gadiem. 2538 cilvēki (99,8%) bija Latvijas PSR pilsoņi. Pretēji boļševiku
propagandas apgalvojumiem, ka 1941. gada 14. jūnijā izveda buržujus un kulakus, 1382 (54,3%)
Vjatlagā ieslodzīto, pēc pašu boļševiku terminoloģijas, bija zemnieki, 675 (26,5%) strādnieki.
Kopumā izvestie bija nākuši no „sociāli zemākiem slāņiem” (strādniekiem, zemniekiem, kalpiem,
trūcīgajiem, zvejniekiem) – kopā 70,4%. Turpretī no „sociāli augstākiem slāņiem” bija nākuši
23,4–29,6%.92 Tas pierāda, ka 1941. gada 14. jūnijā boļševiku veiktā genocīda pamatā nebija
šo cilvēku sociālā izcelšanās, bet gan iedzīvotāju politiskā pārliecība, tautība un tamlīdzīgi.
1941. gada 14. jūnijā masu deportācijās no Latvijas 15 424 pilsoņiem 1941. gada 9.–13.
jūlijā 3113 (20,2 %) aizveda uz Vjatlagu. Viņus novietoja 7. (bijušajā speciālajā) nometnes
punktā pie dzelzceļa bijušajā Jagodnijas ciematā. Tas atradās sešus kilometrus uz ziemeļiem
no Socgorodoka. Atvestos nekavējoties ņēma uzskaitē kā izmeklējamo kontingentu,93 kas
apvainots „kontrrevolucionārajā darbībā” pēc 58. panta. No 1941. gada beigām līdz 1944.
89
90

91
92

93
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Sastādīts pēc V. Veremjeva datiem.
Žvinklis A. Padomju varas represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem. // Latvijas
Vēsturrnieku komisijas raksti. – 6. sēj. – Rīga, 2002. – 214.-218. lpp.
RTV. – 2002, 13. jūn.
Ziņas par „latviešu etapiem”, kuri ieradās PSRS IeTK Vjatkas LDN 1941. gada 9., 10., 13. jūlijā //
Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2003: Pakta zona. – Rīga, 2004. – 153. lpp.
Следственный контингент.
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Vjatlaga politieslodzītā advokāta Nikolaja Kalniņa, bij. Latvijas Saeimas deputāta,
vēstule 1941. gada 11. jūlijā PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju
Galvenajai pārvaldei (Gulag) (sastādītāja arhīvs)
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gadam Vjatlagā atveda apmēram 220 „latviešu kontrrevolucionārus” – bijušos sarkanarmiešus un bēgušos no Latvijas vācu okupācijas pirmajās dienās. Viņi bija pārkāpuši Staļina
1942. gada 28. jūlija pavēli Nr. 227: „Ne soli atpakaļ!” (Ни шагу назад!),94 un viņiem bija
izdevies izvairīties no nošaušanas pulka ierindas priekšā.
6. tabulā redzam, ka pēckara gados (1947–1952) Vjatlagā ieslodzīja 2350 Latvijas
pilsoņus, to vidū 467 sievietes.
6. tabula
Latviešu politieslodzīto ievešana Vjatlagā 1947.–1952. gadā95
Nr.
p.k.

Gads, mēnesis,
diena

No kurienes

Kopā

T. sk.
sievietes

Vieta

1.

1947. g. 16. apr.

Rīga

300

86

?

2.

1948. g. 3. janv.

LPSR IeTK labošanas darbu
nometnes

248

176

Imas stacija 12.
lagpunkts

3.

1948. g. 3. janv.

Rīga

253

–-

16. lagpunkts
Razdeļnajas stacija

4.

1948. g. 20. marts Rīga

601

167

3. lagpunkts Malija
Sozima

5.

1949. g. 23. maijs

LPSR IeM pārsūtīšanas
cietums

32

32

3. lagpunkts Malija
Sozima

6.

1949. g. 24. maijs

LPSR IeM pārsūtīšanas
cietums

468

–-

6. lagpunkts
Brusņičnajas ciemats

7.

1951. g. 10. febr.

LPSR IeM pārsūtīšanas
cietums

189

–-

6. lagpunkts
Brusņičnajas ciemats

8.

1952. g. 20. apr.

LPSR IeM pārsūtīšanas
cietums

232

3

?

9.

1952. g. 6. maijs

LPSR IeM pārsūtīšanas
cietums

27

3

6. lagpunkts
Brusņičnajas ciemats

Kopā 2350

467

Kopumā Vjatlagā 1945.–1952. gadā nonāca ap 2500 latviešu. No 1938. gada līdz 1956.
gadam Vjatlagā bija ieslodzīts ap 6781 Latvijas pilsonis. No visiem politieslodzītajiem 1921
(28,3%) cilvēks ieskaitīts „sevišķi neuzticamo elementu” uzskaites kategorijā.
7.tabula
Latviešu (Latvijas pilsoņu) ieslodzīšana Vjatlagā 1938.–1956. gadā
Nr.

Gadi

1.

„Latviešu akcija” 1937.–1939. gadā

350

2.

Masu izvešanās arestētie 1941. gadā

3159

3.

Vācijas–PSRS kara laikā (1941–1945)

220

4.

Pēckara masu izvešanās arestētie (1945–1956)

3250

Kopā
94

Штрафные батальоны.

95

V. Veremjeva dati.

30

skaits

6979
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Vjatlagā ievietoto Latvijas pilsoņu likteņus var iedalīt četrās grupās. Pirmajā grupā
ietilpa 130 cilvēki (3,6%) (arī viena sieviete), kuriem Kirovas apgabala tiesas pastāvīgā
kolēģija piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu par „kontrrevolucionāru darbību”
un 1941. gada 10. novembrī aizsūtīja uz Kirovas cietumu „sprieduma izpildīšanai”.96 Otrā
deportēto latviešu grupa – vairāk nekā 1600 cilvēku (51,4%) – nomira Vjatlagā līdz tiesas
spriedumam. Trešajai deportēto latviešu grupai – ap 600 cilvēku (19,2%) – 1941.–1943.
gadā PSRS IeTK Sevišķā apspriede Maskavā ārpus tiesas piesprieda dažāda ilguma brīvības
atņemšanu, taču viņi mira soda izciešanas laikā. Ceturtā latviešu grupa – ap 800 cilvēku –
vai nu tika atbrīvoti „pēc soda termiņa izciešanas”, vai – apmēram 30 cilvēku – tika izsūtīti
„ārpus Vjatlaga” – uz citām nometnēm, uz fronti, vai tika ”norakstīti” (komisionēti)
veselības stāvokļa dēļ.
8. tabulā redzam, ka 1600 (100%) Vjatlagā ieslodzīto, kas atradās izmeklēšanā, bija
arestēti 1941. gada beigās; 2307 (90,7%) sodīto bija arestēti 1941. gadā.
8. tabula
Vjatlaga nāves nometnē ieslodzīto latviešu–politkatordznieku skaits
1931.–1951. gadā97
Nr. p.
k.

Gads

1.

97

Notiesāti

Kopā

Skaits

%

Skaits

%

Skaits

%

1931

–

–

1

0,1

1

0,04

2.

1932

–

–

2

0,2

2

0,08

3.

1935

–

–

2

0,2

2

0,08

4.

1937

–

–

21

2,2

21

0,8

5.

1938

–

–

161

17,1

161

6,3

6.

1939

–

–

1

0,1

1

0,04

7.

1940

–

–

10

1,1

10

0,4

8.

1941

1600

100

707

74,9

2307

90,7

9.

1942

–

–

1

0,1

1

0,04

10.

1943

–

–

1

0,1

1

0,04

11.

1945

–

–

4

0,4

4

0,2

12.

1946

–

–

7

0,7

7

0,3

13.

1948

–

–

11

1,2

11

0,4

14.

1949

–

–

2

0,2

2

0,08

15.

1950

–

–

2

0,2

2

0,08

16.

1951

–

–

3

0,3

3

0,01

17.

Nav gada

–

–

1

0,1

1

0,04

1600

100

978

100

2537

100

Kopā
96

Izmeklēšanā

Lauku Avīze. – 2000. – 23. marts; Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata, 2001. Nācija gūstā. –
Rīga, 2002. – Dok. Nr. 19. – 160.–176. lpp.
Izskaitļots pēc V. Veremjeva piesūtītajiem datiem 2004. gada augustā.
31

Ievadvārdi

Tiesības sodīt politapsūdzētos PSRS bija apmēram 20 dažādām iestādēm, no kurām
apmēram puse bija „ārpustiesas orgāni” („troikas”, sevišķās apspriedes u. c.).
9. tabulā redzam, ka 2327 (91,44 %) latviešiem (Latvijas pilsoņiem) sodus uzlika PSRS
ārpustiesas orgāni, bet 220 (8,6 %) sodīja PSRS tiesas. Vienu personu (0,04 %) sodīja Latvijas
PSR Augstākā tiesa.
9. tabula
Vjatlaga nāves nometnēs ieslodzīto 1600 latviešu (Latvijas pilsoņu) sodīšana
1938.–1939. gadā98
Nr.
p. k.

1.

2.

3.

Sodus piespriedušās
iestādes

Sodīti pavisam

Tai skaitā atradās
izmeklēšanā

Kopā

Skaits

%

Skaits

%

Skaits

%

Ārpustiesas orgāni

727

76,8

536

79,5

2327

91,4

Tai skaitā AVPP, IeTK,
IeM, VDM orgāni

727

76,8

536

79,5

727

28,5

Tai skaitā PSRS centrālie
orgāni

607

64,1

536

79,5

607

23,8

Tai skaitā PSRS centrālie
orgāni (ieskaitot
izsūtīšanu)

674

71,2

674

100

2274

89,3

Tiesas orgāni

220

23,2

138

20,5

220

8,6

Tai skaitā Latvijas PSR
Augstākā tiesa

1

0,1

–

–

1

0,04

Tai skaitā visas tiesas
kopā

158

16,7

137

20,3

158

6,2

94799

100

674

100

2547100

100

Pavisam kopā

Jāsecina, ka 2327 (91,4%) Vjatlagā ieslodzīto latviešu (Latvijas pilsoņu), pat no PSRS
likumu viedokļa vērtējot, bija ieslodzīti nelikumīgi.
9. tabulā redzam arī, ka no 2547 Vjatlaga politieslodzītajiem 944 (37,1%) bija sodīti
ārpustiesas iestādēs, kaut arī oficiālās tiesas, tāpat kā citas valsts institūcijas, bija PSRS
totalitārās iekārtas inspirētas. Taču ne ārpustiesās, ne tiesās nevienā no 676 gadījumiem
netika ievērots Krievijas kriminālkodeksa 1923. gadā noteiktais trīs mēnešu izmeklēšanas
termiņš. No 944 notiesātajiem, pēc V. Veremjeva aprēķiniem, tikai 121 (12,8 %) apsūdzētajam
tika ievērots minētais trīs mēnešu termiņš, bet 823 (87,2 %) apsūdzētajiem tas netika ievērots.
Kopumā šie PSRS totalitārās iekārtas inspirētie izmeklēšanas termiņi caurmērā ilga 14,6
mēnešus, par 483,3%, t.i., gandrīz piecas reizes, čekistiem pārkāpjot izmeklēšanas slēdzienu
iesniegšanas termiņus.
10. tabulā redzam, ka 1132 (98,8%) bija apsūdzēti kontrrevolucionārā darbībā un tikai
viens (0,08%) apsūdzēts citos pārkāpumos.
98
99
100
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Izskaitļots no V. Veremjeva izrakstītajiem materiāliem 2004. gada decembrī.
Ieskaitot atkārtoti sodītos.
Ieskaitot atkārtoti sodītos.

Ievadvārdi

Baltkrievijas Sarkankarogotā kara apgabala PSRS prokuratūras kara prokurora
1993. gada 6. decembra izziņa par nošautā politieslodzītā Pētera Apeļa (1885–1938)
reabilitēšanu (sastādītāja arhīvs)
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10. tabula
Vjatlaga nāves nometnēs izmeklējamo politieslodzīto latviešu (Latvijas pilsoņu)
apsūdzības sastāvs 1938.–1956. gadā101
Tai skaitā
izmeklējamie

Sodītie kopā

1.

Sodīti par
kontrrevolucionāriem
pārkāpumiem

2.

Sodīti par citiem
pārkāpumiem

3.

Apsūdzības sastāvs

Kopā

Skaits

%

Skaits

%

Skaits

%

1132

98,8

791

98,8

2732

99,5102

1

0,08

–

–

1

0,04103

1146

100

801

100

2746

100104

Vjatlaga 7. atsevišķā punktā kara gados rīkojās PSRS VDTK kapteinis (vēlāk ģenerālis)
Latvijas PSR VDK priekšsēdētājs Jānis Vēvers (1899–1978), kura noziegumus (pratināšanu,
10 stundas nepārtraukti kājās stāvot, nopratināšanas protokolu pārlabošanu, aizdomīgo
arestus u.c.) vēlāk 1957.–1959. gadā izmeklēja PSRS prokuratūra un LKP CK,105 bet, protams,
nekādus noziegumus neatklāja.
11. tabulā redzam, ka 438 latvieši (46,4 %) bija apsūdzēti par piederību kontrrevolucionārai organizācijai, parasti Aaizsargu organizācijai. 204 (21,6%) latviešu bija apsūdzēti
par kontrrevolucionāro aģitāciju un propagandu, bet 97 (10,3%) par „palīdzību starptautiskajai buržuāzijai tās darbībās pret PSRS”.
11. tabula
Vjatlaga nāves nometnēs izmeklējamo politieslodzīto latviešu (Latvijas pilsoņu)
kontrrevolucionārie noziegumi 1938.–1956. gadā106
Nr.p.
k.

Sodītie kopā
Skaits
Sodīti par kontrrevolucionāriem
pārkāpumiem

%

1132

Tai skaitā
izmeklējamie
Skaits

%

791

Kopā
Skaits

%

1132

Tai skaitā:

101
102
103
104
105

106
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1.

„Dzimtenes nodevība”
(KK 58. panta 1.a punkts)

26

2,8

1

0,1

26

1,0

2.

„Sacelšanās nodomu izteikšana”
(KK 58 panta 2. punkts)

68

7,2

62

9,2

68

2,7

Izskaitļots no V. Veremjeva 2004. gada decembra aprēķiniem.
Attiecībā pret visu apsūdzību sastāvu.
Attiecībā pret visu apsūdzību sastāvu.
Ieskaitot vairākus apsūdzības sastāvus.
Rīgas Balss. – 1995. – 31. jūl.; 1999. – 31. jūl.; О деятельности тов. Веверс Я. Я. в бытность
начальником 4 отдела НКВД Татарии в 1936–1937 годах. – LVA, 101.f., 21.apr., 85.l., 12.-66.lp.
Izskaitļots pēc V. Veremjeva 2004. gada decembrī piesūtītajiem materiāliem.
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3.

Palīdzība „starptautiskajai
buržuāzijai tās darbībās pret
PSRS” (KK 58. panta 4. punkts)

97

10,3

93

13,2

97

3,8

4.

„Spiegošana” (KK 58. panta
6. punkts)

46

4,9

3

0,4

46

1,8

5.

„Ekonomiskā kontrrevolūcija”
(KK 58. panta 7. punkts)

12

1,2

2

0,3

12

0,5

6.

„Kontrrevolucionāra pretpadomju
aģitācija un propaganda”
(KK 58. panta 10. punkts)

204

21,6

67

9,9

204

8,0107

7.

„Kontrrevolucionāro organizāciju
darbība” (KK 58. panta
11. punkts)

438

46,4

369

54,7

438

17,2

8.

„Cīņa pret revolucionāro kustību”
(KK 58. panta 13. punkts)

95

10,1

92

13,6

95

3,7

9.

Sociāli bīstams elements

100

10,6

97

14,4

1700

66,8

Pēc ievietošanas Vjatlagā latviešiem deva trīs dienas iekārtoties barakās, pēc tam bija
jāstrādā meža darbos.108 Katrā barakā atradās divas 200 litru mucas – vienu izmantoja
barakas apsildīšanai, otra pusmuca bija ateja (paraša).
12. tabula
PSRS IeTK Vjatlaga iekšējās kārtības noteikumi 1941. gada 29. aprīlī
1.

Celšanās

plkst. 5.30

2.

Brokastis

plkst. 5.45 –6.40

3.

Izdzīšana darbā

plkst. 6.45–7.00

4.

Darbs

13–14 stundas līdz plkst. 19.00

5.

Pusdienas

plkst. 19.00–20.00 pēc atdzīšanas no darba

6.

Naktsmiers (отбой)

plkst. 22.00

Ieslodzītais Auzers liecināja, ka darba diena mežā ilgusi 12 stundas, bet bija reizes, kad
naktīs bija baļķi jāiekrauj platformā.109
7. atsevišķais nometnes punkts bija celts 1938.–1939. gadā un paredzēts 1500 ieslodzītajiem. 1941./1942. gada ziemā no pārmērīgā darba, aukstuma, slimībām un bada bojā gāja
apmēram puse no Latvijas pilsoņiem. 1946. gadā tur mitinājās nespējnieki (слабосильные)
(B grupa), kuri izgatavoja lineālus, balalaikas. 1954. gadā šeit ierīkota soda nometne, kas
pastāvēja līdz 1985. gadam.110
Vjatlagu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1995. un 1999. gadā apmeklēja divas
ekspedīcijas no Latvijas. 1995. gadā Ilmāra Knaģa vadītā ekspedīcija apmeklēja 7. atsevišķo
nometnes punktu un atrada to pussagruvušā stāvoklī. Nometni bija aizliegts fotografēt. Pēc
tam tur ieradās īpašas komandas un nometnes atliekas nodedzināja.
107

Балалаечник – lēģera terminoloģijā – balalaikas skolotājs. Soviet Person Camp Speech… – P.68.

108

Literatūra un Māksla. – 1990. – 24. marts.
Literatūra un Māksla. – 1989. – 10. jūn.
Lauku Avīze. – 2000. – 23. marts.

109
110
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Latvijas katordznieku nometne, pēc izsūtītā Siljāņu pagasta policista Konstantīna Možga
atmiņām, bija arī Vjatlaga 8. atsevišķais nometnes punkts, kur ieslodzītajiem bija jāizpilda
dubulta darba norma, bet viņi saņēma nepietiekamu pārtikas devu (1. un 2. katls).111 Taču
visas – vairāk nekā desmit – Gulagā ieslodzītajiem paredzētās pārtikas dienas normas (паёк)
bija nepietiekamas, kaut arī pēc noteikumiem tām bija jāatbilst ieslodzītā veiktajam darbam
un veselības stāvoklim. Pārtikas devas dalījās divās grupās – parastās un speciālās. Parastās
devas ieslodzītie dēvēja par likumīgajām (законный) un „asinsdevām” (кровный). Speciālās
pārtikas devas bija slimnīcas devas (больничный), cingas slimnieku devas (цинготный),
pastiprinātās (усиленный паёк) devas, kuras parakstīja ārsts, lai cilvēks būtu darbaspējīgs.
Smagajā rūpniecībā nodarbinātiem piešķīra montāžas devu (монтажный), bet pie 200%
normas izpildes – stahanoviešu (стахановский) pārtikas devas. Par speciālajiem nopelniem
piešķīra rekorda (рекордный) pārtikas devu. Lēģera noteikumu pārkāpējiem piešķīra soda
pārtikas devu (штрафной паёк), bet tālu no nometnes darbos izsūtītajām brigādēm izsniedza
sauso pārtiku (сухой паёк), t.i., praktiski iedeva maizes gabalu. Sauso pārtiku saņēma arī
ieslodzīto tālākas transportēšanas laikā.
Pēc Latvijas Medicīnas akadēmijas Uztura laboratorijas vadītāja Dr.med. Z. Zariņa 2002.
gada 17. jūnija aprēķiniem, ieslodzītajiem noteiktā uztura deva – 2400 cal – ja ieslodzītais
par 60–79% izpildīja ražošanas normu, bija pietiekama 26–50 gadus veciem vīriešiem un
sievietēm, kuriem ir sēdošs darbs. Smaga fiziska darba strādniekiem nepieciešamas 3360–
4500 cal dienā. Ja ieslodzītie saņēma 53,3–72,7% no viņu iztikai nepieciešamās devas, viņu
organisms novājēja un cilvēki nomira.112 Nav zināms, cik no paredzētās devas ieslodzītie
faktiski saņēma. Nav arī zināms, kā viņu veselību ietekmēja zemā temperatūra un nepiemērotie dzīves apstākļi, cik liela bija cilvēku imūnreakcija un organisma spēja pretoties
infekcijām. Uzturs „smaga darba strādniekiem smagos nometnes apstākļos bija nepietiekams, un ar laiku šie cilvēki bija lemti bada nāvei,” rakstīja Dr.med. Z. Zariņš. Politieslodzītos vergu darba nometnēs PSRS apzināti mērdēja badā.
4. Politkatordznieku iznīcināšana Vjatlagā
Daudzi arestētie Latvijas pilsoņi mira jau deportēšanas laikā lopu vagonos un drīz pēc
ierašanās Vjatlagā. Jau 1941. gada jūlijā un augustā Vjatlagā nomira pirmie seši 57–77 gadus
vecie arestētie politieslodzītie.
13. tabula
Pirmie seši 1941. gada jūlijā un augustā mirušie arestētie Latvijas pilsoņi113
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Miris

Vecums

1.

J. Blumbergs

1886

1941. g. 11. jūl.

55

2.

J. Brics

1884

1941. g. 28. jūl.

57

3.

I. Izraelsons

1868

1941. g. 30. jūl.

73

4.

J. Blūmentāls

1868

1941. g. 3. aug.

73

5.

V. Bērzkalns

1875

1941. g. 5. aug.

66

6.

S. Abramovičs

1864

1941. g. 15. aug.

77

13. tabulā redzam, ka pirmie seši mirušie arestētie Latvijas pilsoņi bija 50–77 gadus veci.
Četri no viņiem bija ebreji, viens polis un viens latvietis.
111
112
113
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Literatūra un Māksla. – 1990. – 24. marts.
Dr.med. Z. Zariņa aprēķins Latvijas Okupācijas muzeja arhīvā.
Tabula sastādīta pēc V. Veremjeva sniegtajiem datiem.
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14. tabula
Vjatlaga nāves nometnēs politieslodzīto latviešu (Latvijas pilsoņu) dzīves ilgums
1938.–1956. gadā (ierašanās diena – nāves diena)114
Nr.

Izmeklēšanā

p.k.

Sodītie

Kopā

Skaits

%

Skaits

%

Skaits

%

1.

Mazāk par 1 gadu

1370

85,6

226

19,4

1596

62,7

2.

1 līdz 2 gadi

227

14,2

400

42,4

627

24,6

3.

2 līdz 3 gadi

2

0,1

166

17,6

168

6,6

4.

3 līdz 4 gadi

–

–

91

9,6

91

3,6

5.

4 līdz 5 gadi

1

0,06

44

4,7

45

1,8

6.

5 līdz 6 gadi

–

–

4

0,4

4

0,2

7.

6 līdz 7 gadi

–

–

5

0,5

5

0,2

8.

7 līdz 8 gadi

–

–

2

0,2

2

0,08

9.

8 līdz 9 gadi

–

–

3

0,3

3

0,1

10.

9 līdz 10 gadi

–

–

1

0,1

1

0,04

11. 10 līdz 11 gadi

–

–

1

0,1

1

0,04

12. 11 līdz 12 gadi

–

–

1

0,1

1

0,04

1600

100

944

100

2544

100

Kopā

14. tabulā redzam, ka 1938.–1956. gadā 1596 (62,7 %) ieslodzīto nodzīvoja Vjatkas nāves
nometnē mazāk par vienu gadu, 627 cilvēki (24,6 %) vienu, divus gadus, tātad 2223 (87,3%)
latviešu gāja bojā divu gadu laikā.
Visvairāk ieslodzīto latviešu nomira 1942. gadā – 1280 (52,6 % no kopskaita). Lielākais
mirušo skaits no 1938. gada līdz 1955. gadam bija pavasara mēnešos, kad nomira 938
ieslodzītie (38,6 %), no tiem 1942. gada pavasarī 589 (24,2 %). Vistraģiskākais bija aprīlis,
kad nomira 357 cilvēki (14,7 % no kopskaita). 1942. gada aprīlī nomira 233 cilvēki jeb 9,6%
no kopskaita. Politkatordznieku bojāeja pavasarī (aprīlī) liecina, ka viņus šeit iznīcināja,
sistemātiski nobadinot un pārmērīgi nostrādinot.
15.tabula
Vjatlaga nāves nometnēs politieslodzīto latviešu (Latvijas iedzīvotāju)
mirstība gadalaikos
Nr.p.k.

%

1.

Ziema (decembris – februāris)

566

23,3

2.

Pavasaris (marts – maijs)

938

38,6

3.

Vasara (jūnijs – augusts)

538

22,1

4.

Rudens (septembris – oktobris)

391

16,1

2433

100

Kopā
114

Skaits

Izskaitļots pēc V. Veremjeva atsūtītajiem aprēķiniem 2004. gada decembrī.
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15. tabulā redzam, ka vislielākā latviešu mirstība bijusi pavasarī (martā – maijā) – 938
mirušie (38,6 %) no kopskaita, bet zemākā mirstība rudenī (septembrī – oktobrī) – 391 cilvēks
(16,1 % no kopskaita).
16. tabula
Latviešu mirstība Vjatlagā (1938. gada februāris – 1956. gada decembris)115
Nr.p.k.

Skaits

%

60

2,5

1.

Pirmskara periods (1938. gada februāris – 1941. gada maijs)

2.

Vācijas – PSRS karš (1941. gada jūnijs – 1945. gada maijs)

2318

95,3

3.

Pēckara periods (1945. gada jūnijs – 1956. gada decembris)

55

2,3

2433

100

Kopā

Laikā no 1938. līdz 1945. gadam Vjatlagā bija ieslodzīti ap 3500 latvieši (Latvijas pilsoņi),
no viņiem bija miruši 2373 (67,8%). Ļoti liela mirstība bija Vjatlagā iezslodzītajiem ebrejiem.
No šajā laikā Vjatlagā 90 000 ieslodzītajiem bija miruši 21 453 (23,8%) cilvēki. Tas liek
secināt, ka latviešu (Latvijas pilsoņu) mirstība Vjatlagā bijusi gandrīz trīs reizes lielāka nekā
pārējiem ieslodzītajiem. Tā kā vairums latviešu politieslodzīto nāca no Latvijas, latviešu
politieslodzīto lielo mirstības līmeni – bez iepriekšminētajiem iemesliem – ietekmēja latviešu
nepiemērotība Vjatlaga klimatiskajiem apstākļiem un PSRS koncentrācijas nometņu apstākļu
nezināšana, kā arī mazāk „proletāriskā” politieslodzīto cilme, runājot pēc PSRS standartiem.
Salīdzinot 17. tabulas 1. ailē norādīto Vjatlagā mirušo latviešu mirstības līmeni (67,8%) ar
4. ailē uzrādīto mirstības līmeni Būhenvaldes nāves nometnē (14,2%), redzam, ka latviešu
mirstības līmenis Vjatlagā šajā pašā laikā bija gandrīz piecas reizes (477,5%) augstāks nekā
Būhenvaldes nāves nometnē. Tas mums dod tiesības daudzas PSRS koncentrācijas nometnes,
arī Vjatlagu, dēvēt par nāves nometnēm, vēl jo vairāk tādēļ, ka no Vjatlaga, tāpat kā no
pārējām nāves nometnēm, reālas iespējas iznākt dzīvam nepastāvēja. PSRS totalitārisma
noziegumus nevar attaisnot ar nacistu noziegumiem.
17. tabula
Būhenvaldes un Vjatlaga nāves nometnēs mirušo politieslodzīto
skaits un mirstības līmenis 1938.–1945. gadā116

115

Nr.
p.k.

Gads

Vjatlagā
mirušie
latvieši

Visu mirušo
Visu mirušo
Buhenvaldes nāves
politieslodzīto
ieslodzīto kopskaits
nometnē mirušo
kopskaits Vjatlagā
Vjatlagā
kopskaits117

1

2

3

4

5

6

1.

1938

5

1421

2000

771

2.

1939

45

755

1060

1235

3.

1940

4

240

340

1772

4.

1941

407

1232

1810

1522

5.

1942

1280

7271

9090

2898

116

Izskaitļots pēc V. Veremjeva savāktajiem datiem 2002. gadā.
Izskaitļots pēc V. Veremjeva savāktajiem materiāliem Krievijas Valsts Tieslietu ministrijas Galvenās
sodu izpildīšanas pārvaldes Iestādes K-231 speciālās uzskaites kartotēkas arhīvā.
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Бухенвальд. Документы и сообщения. – Москва, 1962. – С. 77.
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1

2

3

4

5

6

6.

1943

569

4506

5630

3516

7.

1944

60

1101

1380

8644

3

83

103

13 056

Kopā

2373119

16 606

21 453

33 414

Ieslodzītie kopā

3500

30 000

90 000

236 062

Mirstības līmenis

67,8 %

55,4 %

23,8 %

14,2 %

118

8.

1945

18. tabulā redzam, ka Vjatlagā ieslodzītie politieslodzītie miruši galvenokārt pašā nāves
nometnē (2429 – 95,5%), bet Kirovas pilsētas 1. cietumā nošauti 114 (4,5%).
18. tabula
Latviešu atdusas vietas Vjatlagā120
Nr.p.k.

Vieta

Skaits

%

Piezīmes

1

2

3

4

5

118
119
120

1.

1. lagpunkts Rudņičnija ciemats

73

3,0

2.

2. lagpunkts Sordas stacija, ciemats

62

2,6

3.

3. lagpunkts Malija Sozima stacija

438

5 km uz dienvidiem no
18,0 Ļesnajas ciemata, pēc tam 9
km pa dzelzceļa stigu

4.

4. lagpunkts 2. Poļevoja ciemats

191

7,9

5.

5. lagpunkts Ļesnajas stacija

52

2,1

6.

6. lagpunkts Brusņičnaja stacija, ciemats

33

1,4

7.

7. lagpunkts Jagodnija ciemats

939

8.

8. lagpunkts Zarečnija ciemats

19

6 km pa dzelzceļa stigu uz
ziemeļiem no Ļesnajas
38,7
ciemata. Jagodnija ciemats
likvidēts 1990. gadu sākumā.
0,8

9.

9. lagpunkts Muris stacija

117

10 km pa dzelzceļa stigu uz
ziemeļiem no Ļesnajas ciemata
4,8 un 10 km bez ceļa uz
ziemeļiem no Brusņičnajas
stacijas

10.

10. lagpunkts Fosforitnaja stacija, kopš
1944. gada – Starcevas ciems

36

1,5

11.

11. lagpunkts Verhņekamskas stacija

415

28 km uz austrumiem no
17,1 Ļesnajas ciemata un 2 km no
Rudņičnijas ciemata pa ceļu

Par 1945. gada janvāri–martu vien.
Neskaitot 16 ārpus nometnes nošautos.
Sastādīta pēc V. Veremjeva datiem, kas norakstīti no Krievijas Valsts Tieslietu ministrijas Galvenās
sodu izpildīšanas pārvaldes Iestādes K-231 speciālās uzskaites kartotēkas.
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1

2

3

4

12.

12. lagpunkts Imas stacija, 15. pagrieziens

26

1,0

13.

13. lagpunkts Razdeļnajas stacija

7

0,3

14.

15. lagpunkts Imas stacija

2

0,1

15.

16. lagpunkts Razdeļnaja stacija,
Gidajevskas atzarojums

4

0,2

16.

17. lagpunkts Imas stacija, Berezovkas
atzarojums

1

0,04

17.

30. lagpunkts Ņižņij Turuņju ciemats

3

0,1

18.

1. lauksaimniecības lagpunkts Poļevoja
ciemats

1

0,04

19.

3. lauksaimniecības lagpunkts Kamas
stacija

1

0,04

20.

Zujevkas lauksaimniecības lagpunkts
Muhino ciemats

4

0,2

21.

Ārpus nometnes Kirovas pilsētā

3

0,1

2427

100

Kopā
22.

Sodīti ar nāvi 115, to vidū uz Kirovas
pilsētu nosūtītie – 114
Kopā

5

115
2542

Vjatlaga politieslodzītais zemnieks Jānis Grišāns (1891–1945)
(V.Veremjeva kopija no Iestādes K–231 arhīva)
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2429 latviešu politieslodzīto apbedījumi
PSRS IeTK Vjatkas nāves nometnēs
(1938–1956)

Sastādījis Heinrihs Strods, zīmējis Modris Esserts
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19. tabula
Vjatlagā mirušo un Kirovā nošauto latviešu politkatordznieku
apbedījumu vietas un skaits
Nr.p.k.

Administratīvie veidojumi

Skaits

%

1.

Ļesnajas apmetņu apgabals

1394

57,4

2.

Sozimas apmetņu apgabals

500

20,6

3.

Rudņičnija apmetņu apgabals

489

20,1

4.

Svetlopoļanskas apmetņu apgabals

36

1,5

5.

Zujevskas apmetņu apgabals

4

0,2

6.

Kirovas pilsētas 1. cietums

3

0,1

7.

Komi republikas Kaigorodskas rajons

3

0,1

8.

Aizvesti nošaušanai uz PSRS IeTK 1. cietumu Kirovā

114

Kopā Kirovas apgabalā

2446

99,9

Tai skaitā Verhņekamskas rajonā

2419

99,6

„Pašreiz,” 2002. gada novembrī rakstīja V. Veremjevs, „apbedīšanas vietas nolaistas
(заброшенные) un grūti pieejamas ceļu trūkuma dēļ (по причине бездорожья), bet apkārtne
aizaugusi ar mežu, kapu kopiņas nolīdzinājušās līdz zemes līmenim, un precīzi atrast, kā
arī identificēt personiskos apbedījumus šodien praktiski nav iespējams.” Protams, šeit minētie
nāves nometņu kapi ir visai aptuveni, jo 1940. gados parasti kapi šeit nepastāvēja. Mirušos
ieraka sniegā, iemeta purva akačos, no kurienes tie vēlāk uzpeldēja.121
3. atsevišķais lagpunkts atradās Ļesnajas ciematā. Tajā 1942. gadā miris Latvijas Saeimas
bijušais deputāts sociāldemokrāts Nikolajs Kalniņš.122 Vjatlaga 7. nometnes apakšnodaļā
no šeit ieslodzītajiem vairākiem tūkstošiem cilvēku nepietiekamā uztura, 40–50 grādu sala
un dizentērijas dēļ izdzīvoja ap 200 cilvēku. Daļu ieslodzīto no 7. lagpunkta 1941. gada
augustā pārsūtīja uz 11. lagpunktu, kas atradās 13–15 km attālumā no 1. atsevišķā punkta.
Taču, pēc I. Šneideres datiem, no 900 latviešiem 11. lagpunktā 1941.–1943. gadā nomira
409 latvieši.123 No 1941. gadā Vjatlagā ieslodzītajiem latviešiem 1949. gadā dzīvi bija palikuši
ap 300. Vjatlaga 11. atsevišķo lagpunktu, kurā mitinājās ap 900 Latvijas pilsoņu un kuru
lielākā daļa aizgāja bojā, dēvēja par latviešu kapsētu (латышское кладбище).124 16. atsevišķajā
lagpunktā, kas atradās dziļi taigā, skaitījās nometnes slimnīca, kur tika ievietoti darba
nespējīgie, taču patiesībā tā bija Vjatlaga politieslodzīto nomiršanas vieta. Vēlāk šo nometnes
punktu pārcēla tuvāk centram. Latviešu leģionāri un pretošanās kustības dalībnieki 16.
atsevišķajā lagpunktā nonāca, sākot ar 1944. gadu.125 1949. gadā Vjatlaga 13. atsevišķās
nometnes apakšnodaļā ievietoja ap 250 latviešu jaunekļu un vīru.126 Politieslodzītais Romans
121

122
123
124
125
126
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Lauku Avīze. – 1995. – 17. nov. Latvijas Okupācijas muzejā apzināti 33 deportēto un ieslodzīto
kapi bij. PSRS teritorijā, no kuriem 20 apbedījumu vietas atrodas Vjatlaga nometnē. (LOMF
krātuve, Ilmāra Knaģa mape.)
Brīvā Latvija. – 2000. – 8. apr.
Literatūra un Māksla. – 1989. – 11. febr.
RTV. – 2002. – 13. jūn.
Lauku Avīze. – 2000. – 23. marts.
Literatūra un Māksla. – 1989. – 11. febr.
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Krusts Vjatlagā bojāgājušo latviešu (Latvijas iedzīvotāju) piemiņai
(2004. gadā fotografējis V. Veremjevs)
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Auzāns liecināja, ka 1942. gadā no vairākiem tūkstošiem latviešu palikuši dzīvi daži simti.127
Politieslodzīto lielākā daļa Vjatlaga nāves nometnē tika iznīcināta ar darbu, nomērdēti
badā, nosaldēti un pat (4,5%) nošauti. To PSRS oficiāli dēvēja par „augstāko sociālās
aizsardzības līdzekli”. Pēc pašu Vjatlaga ieslodzīto vērtējuma, badā, salā un smagā darbā
Vjatlagā cilvēki parasti gāja bojā 2–4 nedēļu laikā.128
20. tabula
Vjatlagā ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju un etnisko latviešu mirstība (1938–1955)129
Gads

Mēneši

Gadā

%

3

5

0,2

–

1

45

1,8

–

1

1

4

0,2

62

105

94

117

407

16,7

56

28

20

21

25

1280

52,6

55

30

14

13

12

10

569

23,4

9

2

2

1

–

1

2

60

2,5

2

1

1

–

–

2

–

–

12

0,5

–

–

1

1

–

–

1

–

–

5

0,2

–

–

1

1

1

–

–

2

–

–

5

0,2

–

–

1

–

1

–

2

–

–

1

2

7

0,3

–

–

1

–

1

1

1

1

2

1

–

1

9

0,4

1950

–

–

–

1

1

1

–

–

–

–

–

–

3

0,1

1951

1

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

5

0,2

1952

–

1

1

–

1

–

–

1

–

–

–

–

4

0,2

1953

1

–

1

1

–

1

–

–

–

–

1

–

5

0,2

1954

2

1

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

4

0,2

1955

–

–

1

–

1

–

–

–

–

2

–

–

4

0,2

Kopā

222

182

242

357

339

228

195

115

111

147

133

162 2433 100,0

%

9,1

7,5

9,9

14,7 13,9

9,4

8,0

4,7

4,6

6,0

5,5

6,7

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1938

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

1939

3

3

6

9

4

5

5

4

4

1

1940

–

–

–

2

–

–

–

–

–

1941

4

1

–

–

1

–

4

19

1942

166

120

157

233

199

131

124

1943

39

41

70

93

117

75

1944

5

13

3

12

10

1945

–

2

1

3

1946

1

–

1

1947

–

–

1948

–

1949

100,0

20. tabulā, tāpat kā 4. tabulā, redzam, ka 36,9% latviešu miruši galvenokārt martā, aprīlī
un maijā.
Vjatlagā iznīcināto politkatordznieku kartotēkas materiāli ļauj izteikt arī dažas domas
par bojā gājušo tautību. 21. tabulā redzam, ka Vjatlagā bojā gājušo latviešu īpatsvars (87%)
ir lielāks nekā bojā gājušo Latvijas krievu (4,8%) īpatsvars salīdzinājumā ar šo tautību
īpatsvaru Latvijā 1935. gadā.
127

Neatkarīgā Cīņa. – 1994. – 19. okt.

128

Панин Д. М. Лубянка. – Экибастуз – Лагерные записки. – Москва, 1990.

129

V. Veremjeva sastādītā tabula.
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21. tabula
Latviešu (Latvijas pilsoņu) martiroloģija etniskais sastāvs (1938–1956)130
Nr.
p.k.

Tautība

1.

Vjatlagā bojā gājušo etniskais
sastāvs

Latvieši % no kopīgā iedzīvotāju skaita
1935. gadā

Skaits

%

Latvieši

2212

87,0

75,5

2.

Ebreji

139

5,5

4,8

3.

Krievi

121

4,8

10,6

4.

Poļi

30

1,2

2,5

5.

Vācieši

19

0,7

3,2

6.

Baltkrievi

10

0,4

1,4

7.

Čigāni

5

0,2

0,2

8.

Lietuvieši

4

0,2

1,2

9.

Ukraiņi

3

0,1

0,1

10.

Igauņi

1

0,03

0,4

2544

100,0

100,0

Kopā

Rēķinot Vjatlaga nāves nometnēs bojā gājušos pēc viņu dzīves vietas pirms aresta (22.
tabula), redzam, ka bojā gājušo pilsētas iedzīvotāju skaits – 1066 (41,9%) bija lielāks nekā
pilsētas iedzīvotāju skaits Latvijā 1935. gadā (34,6%).131 Tas var liecināt, ka sabiedriski
aktīvākās un boļševikiem nelabvēlīgākās vai par tādu uzskatītās iedzīvotāju daļas īpatsvars
pilsētās bija lielāks nekā laukos. Lielākā daļa (ap 70%) no Vjatlaga politieslodzītajiem nāca
no Latvijas protestantiskajiem novadiem.
22. tabula
Vjatlaga nāves nometnēs bojā gājušo dzīves vieta pirms aresta132
Kopā

Nr.p.

Izmeklēšanā

Sodītie

Dzīvesvieta

k.

Skaits

%

Skaits

%

Skaits

%

1.

Lauki

1475

58,0

966

60,4

509

59,3

2.

Pilsētas

1066

41,9

634

39,6

432

45,8

3.

Nenoteikta dzīvesvieta

3

0,1

–

–

3

0,1

2544

100,0

1600

100,0

944

100,0

Analizējot šajās nāves nometnēs bojā gājušo skaitu pēc Latvijas novadiem, redzam, ka
vislielākais bojā gājušo skaits nācis no Kurzemes 882 (34,7%), no Zemgales – 667 (26,2%),
130
131
132

Izskaitļots pēc V. Veremjeva datiem.
Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. – Rīga, 1938. – 4. lapa.
Izskaitļots pēc V. Veremjeva aprēķiniem 2004. gada februārī.
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no Vidzemes – 515 (20,2%),133 bet vismazāk no Latgales – 240 (9,1%). 209 bojā gājušie dzimuši
ārpus Latvijas dažādos Krievijas impērijas un PSRS novados – tā dēvētie austrumu latvieši.
No 1941. gada 9., 10. un 13. jūlijā Vjatlagā ievietotajiem „neatgriezeniski zaudējumi” bija
ne mazāk kā 2288 cilvēki (82,0%). Kopā no 1938. gada līdz 1956. gadam Vjatlagā ieslodzīts
ap 6781 latvietis (Latvijas pilsoņi). No tiem nomira vai tika nošauti 2567 cilvēki (37,5%) no
visiem uzņemtajiem. Tātad no visiem 18 000 Vjatlagā bojā gājušajiem latvieši pēc krieviem
(8131 – 44,6%) un vāciešiem (2310 – 12,7%) sastāda trešo lielāko bojā gājušo grupu (2213 –
12,1%). 1942. gadā Vjatlagā mira ne mazāk kā 9090 cilvēku (31,6%). Starp politiski
represētajiem bija 7271 nāves gadījums (32%), bet starp latviešiem – 1280 (51,2% no
kopskaita). Kopā Vjatlagā gāja bojā ap 18 000 cilvēku.
Mēs būtu tālu no patiesības, ja iedomātos, ka šajā martiroloģijā publicētie 2567 cilvēki
Vjatlagā vienkārši nomira dabīgā nāvē vai viņus nošāva. Anna Aplbauma savā grāmatā
„Gulags” ne velti ieviesusi īpašu nodaļu – „Dzīvie miroņi”.134 Tikai PSRS vergu darba nāves
nometnēs bija šie dzīvie miroņi (aizejošie – доходяги135), kuri „lēnām mira bada nāvē”,136
„kas sasnieguši tik lielu bada pakāpi, ka vairs nespēja par sevi rūpēties”.137 Skatot nometņu
miršanas dokumentos minētās diagnozes: avitaminozi, pelagru, cingu, sirds un asinsvadu,
kā arī plaušu slimības, pārliecināmies, ka lielākā daļa no minētajiem 2567 Latvijas pilsoņiem
miruši no bada, pārmērīga darba vai sala. Izpētot 71 latviešu politieslodzīto oficiālās
diagnozes, jāsecina, ka katram bojā gājušam nāves aktos minētas vairākas (caurmērā 2,64)
diagnozes. No tām dominē trīs: organisma novājināšanās (истощение) (22,2%), elpošanas
ceļu saslimšana (27,1%) un sirds un asinsvadu slimības (28,5%).
23. tabulā redzam, ka politieslodzītie mira pārmērīgā darbā un badā: ieslodzītie, kas slimo
ar sirds vājumu, strādāja 40–50 grādu salā. Var droši teikt, ka PSRS Vjatlaga nāves nometnē
cilvēkus iznīcināja ar pārmērīgu darbu un badu.
23. tabula
71 latviešu politieslodzītā oficiālie nāves cēloņi Vjatlaga nāves nometnēs
1938.–1956. gadā138
Nr.
p.k.

133

134
135
136
137
138

46

Diagnoze

Diagnožu skaits

No 71 mirušo
skaita

No 143 diagnožu
skaita

1.

Avitaminoze

15

21,1

10,4

2.

Plaušu karsonis

21

29,6

14,6

3.

Kolīts

13

18,3

9,0

4.

Miokardīts

21

29,6

14,6

5.

Sirds vājums

8

11,3

5,6

6.

Plaušu tuberkuloze

17

23,9

11,8

Irēnas Šneideres pētījumi, balstoties uz Latvijas arhīviem, pierādīja, ka Vjatlagā 1941. gadā
ievietoti 342 Latgales civiliedzīvotāji. (Irēna Šneidere. Arestēti 1941. gada jūnijā – jūlija sākumā:
Latgales civiliedzīvotāju liktenis Gulaga nometnēs // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. – 7.
sēj. – Rīga, 2002. – 16. lpp.).
Aplbauma A. Gulags. – Rīga, 2004. – 336.-359. lpp.
Soviet Person Camp Speech… – P.68.
Turpat, 337. lpp.
Turpat, 338. lpp.
Tabula sastādīta, apzinot 71 mirušā lietu arhīvā (2,8% mirušo), kur konstatēti 27 varianti 143
diagnozēm.
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No 1941. gadā Vjatlagā ieslodzīto skaita tika norakstīti kā slimi un invalīdi 226 cilvēki
(9,6% no kopskaita). No tiem uz iepriekšējām dzīvesvietām atļāva atgriezties 39 cilvēkiem
(1,4%). Pēc V. Veremjeva 2002. gada jūlija datiem, no Vjatlaga atbrīvoti 39 cilvēki (4%) no
1941. gada jūlijā ieslodzītajiem, to vidū sešas sievietes. Pēc Vitālija Labinska domām, no
Vjatlagā ieslodzītajiem 4000 latviešiem dzīvi palikuši 5–6%.139
Mūsu rīcībā nav kopsavilkuma datu par latviešu pārvietojuma dinamiku 57 Vjatlaga
apakšvienībās un punktos, kā arī analīžu par šo izvietojuma dinamiku, apsūdzību, politkatordznieku darbu, veselību un uzvedību. Taču, spriežot pēc mirušo apbedījumu skaita,
lielākā daļa latviešu bijuši nometināti Jagodnijas ciematā 7. lagpunktā un Verhņekamskas
stacijas apkaimē esošajā 11. lagpunktā.

139

Dzimtenes Balss. – 1989. – Nr. 10.
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2567 politiski represēto upuru īsbiogrāfijas
(1938–1956)

Personas, kuras kļuvušas par represiju upuriem:
! apvainotas kontrrevolucionāros noziegumos (1926.g. KPFSR KK 58.pants un analogi
panti PSRS republiku kriminālkodeksos);
! ārpustiesas kārtībā (pirms sprieduma pasludināšanas);
! pēc nacionālām pazīmēm.
Kategorija: Latvijas iedzīvotāji. Etniskie latvieši.

-A1. Abeļs Ivans Andreja d., dzimis 1899.g. Orlas (Brjanskas) apgabalā, Žukovas rajona
Novosjolku ciematā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks, Rietumu apgādes un realizācijas pārvaldes
Brjanskas nodaļas noliktavas vadītājs, līdz arestam dzīvoja Brjanskas pilsētā (Krievija),
IeTK1 Orlas apgabala pārvaldes „troika” (trijnieks) 08.10.1938.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 04.12.1937.g.,
termiņa beigas – 04.12.1947.g., Vjatlagā ieradās 03.12.1941.g. no PSRS IeTK Belomora
[Baltās jūras] – Baltijas kombināta, miris 20.07.1943.g. (?), 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personas lieta arhīvā Nr.54394.
2. Ablit [Ābelīte]2 Ieva Jēkaba m., dzimusi 1876.g. Saljalas (?) [tā dokumentā] mājās
(Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Pioniera ielā 18, dzīv.2.,
izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi
(pirms sprieduma pasludināšanas) 29.12.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.41402.
3. Ābele Voldemārs Jura d., dzimis 1895.g., Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dzelzceļnieks, stacijas priekšnieka palīgs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas rajonā, Dobeles
stacijā, (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc KPFSR KK3 58.11.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN4,
miris 09.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40056.
1
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3
4
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IeTK – Iekšlietu Tautas komisariāts
Kvadrātiekavās: precizētais uzvārds, vārds, tēva vārds, dzīves vieta.
Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas Kriminālkodekss.
LDN – Labošanas darbu nometne

4. Ābels [Ābele] Rūdolfs Kārļa d., dzimis 1896.g. Jelgavas apriņķī, Pilauceskas [tā dokumentā] [Lielauces–?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
virsnieks, kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Cieceres pagasta “Dūzēnu”
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.12.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40068.
5. Ābels [Ābele] Teodors-Arturs [Augusts] Gustava d., dzimis 1906.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā (Latvijā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr.40111.
6. Āboliņš Aleksandrs Antona d., dzimis 1893.g. Gomeļas apgabalā, Goreckas rajonā,
Černiševo sādžā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam
dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Veļižas pilsētā, 28.09.1938.g. IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes “troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 19.06.1938.g., termiņa beigas – 19.06.1943.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 21.09.1943.g., lagpunkts “Zujevka”,
Muhino ciems, personas lieta arhīvā – Nr 16302.
7. Āboliņš Fricis Miķeļa d., dzimis [1883.] Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –zemākā, bezpartejiskais, feldšeris, medicīnas
darbinieks, līdz arestam dzīvoja Ventspilī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.07.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41403.
8. Āboliņa Milda Jāņa m., dzimusi 1923.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pilsētā (Latvija),
latviete, PSRS pavalstniece, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, farmaceite, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (?), 05.–11.08.1947.g. Baltijas Kara apgabala kara tribunāls
pēc KPFSR KK 58.1-b.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un 3 gadiem
tiesību zaudēšanu, termiņa sākums – 15.03.1947.g., termiņa beigas – 15.03.1957.g.,
ieradās Vjatlagā 03.01.1948.g., no Latvijas PSR IeM VLDK, mirusi 10.12.1948.g.,
17.lagpunkts, Imas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.107228.
9. Āboliņš Jānis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1903.g., Valmieras apriņķī, Valmieras pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Blaumaņa ielā 6.PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 25.11.1942.g pēc KPFSR KK 58.11.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941., termiņa beigas – 14.06.1949.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.05.1943.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr 40091.
10. Āboliņš Jānis Jēkaba d., dzimis26.05.1904.g. Viru apriņķī, Kauguru pagastā (Igaunija),
latvietis, dzimtā valoda – latviešu, pārvaldīja vācu un krievu valodu, PSRS pavalstnieks,
no amatniekiem (galdnieka dēls), izglītība – augstākā (2 kursi medicīnas fakultātē,
konservatorija), bezpartejiskais, feldšeris, dziedāšanas skolotājs, simfoniskā orķestra
49

A

diriģents, kalpotājs (Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes Mākslas lietu pārvaldes
inspektors), precējies, sevišķas piezīmes: “bijušais Aizsargu organizācijas loceklis (vada
komandieris); 1929.–1930.g. dienēja Latvijas Armijā smagās artilērijas pulkā, vecākais
kareivis, rezervists; sieva arestēta”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Ģertrūdes
ielā 69/71, dzīv.36.(?), IeTK orgāni 19.06.1941.g. arestēja dzīves vietā, izmeklēšanā
esošais (pēc KPFSR KK 52.2.un 58.10.panta), ieradās Vjatlagā 10.07.1941.no Rīgas
cietuma, 11.07.1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”,
“vājo strādnieku komanda”, “darbs zonā”), 16.12.1941.g. atzīts par 1.grupas inval[īdu
(epilepsija), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.05.1942.g. no plaušu tuberkulozes, 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41397.
11. Āboliņš Jānis Pētera d., dzimis 1872.g. Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jemlovskas
[Irlavas] pagastā, Vidensku [Videnieku] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
9.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.09.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40092.
12. Ābols Augusts Ivana d., dzimis 1895.g. Smoļenskas apgabalā, Kardimovas rajonā,
Markotu sādžā (?) (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, bez specialitātes, strādnieks,
līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabala Kardimovas rajonā, Berežņanskas ciema
padomē, Beregiņas sādžā (Krievija), 10.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
“troika”pēc KPFSR KK 58.10.un 58.11.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 16.07.1938.g., termiņa beigas – 16.07.1948.g., Vjatlagā
ieradās 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 26.03.1942.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas
stacija, personas lieta arhīvā – Nr.18297.
13. Āboltiņš Oskars Teodora d., dzimis 1909.g. Valmieras apriņķī, Rancenskas (Rencēnu)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Talsu rajonā,
Mērsraga [Nogales] pagastā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc
KPFSR KK 58.11.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 10.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas
lieta arhīvā – Nr.40089.
14. Abramovičs Semjons [Simons] Abrama d., dzimis 1864.g. Mitavas (Jelgavas) pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bez specialitātes,
speciālā norāde:”tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.08.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr.41405.
15. Abuls Dāvids [Dāvis] Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1878.g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Brutuļu pienotavā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 23.03.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā
Nr.41396.
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16. Adamaitis [Roberts Kristapa d.] Pēteris Krištana [tā tekstā] d., dzimis 1890.g. Bauskas
apriņķī, Rundāles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Ščapņu [Īcēnu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41941.
17. Adeinis-Adens Hermanis Krišjāņa d., dzimis 1882.(1892.?) g. Paņevežas apriņķī
Žeimetu(?) apdzīvotā vietā (Lietuva), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Kinnes (?) mājās Rundāles pagastā Bauskas apriņķī (Latvijā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.41935.
18. Adijāns Josifs Jēkaba d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā (Latvijā),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas apriņķī,
pilsētā Zviut (Zilupe), Pasta ielā 37, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.07.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41933.
19. Ādams Paulis Jāņa d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.05.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.02.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41938.
20. Ādolfs [Ādolfijs] Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1888.g. Aizputes apriņķī, Ulmales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – pamata, Aizsargu
organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija
ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40112.
21. Aigars [Jānis] Ivans Otto d., dzimis 1903.g Rēzeknes apriņķī, Galēnu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, inženieris–celtnieks, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija),
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 27.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā –
Nr.41902.
22. Aizpurvs Jūlijs Kārļa d., dzimis 1872. [1892] g. Jelgavas [tā dokumentā] apriņķī, Lubānas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, militārais speciālists, speciālā norāde:”bijušais Latvijas Armijas
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virsnieks, policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils (Ogres/Aizkraukles /?/)
apriņķī, Jaunjelgavā, Daugavpils ielā 15, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.01.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41917.
23. Aizstrauts Kormis [Kārlis] Vilhelms Jēkaba d., dzimis1902.g. Rīgas apriņķī Slokas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Kuldīgā, Strundes [tā dokumentā] [Skrundas] ielā 14, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.05.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40078.
24. Akerfelds Mārtiņš Jēkaba d., dzimis 1902.g. Tomskas apgabalā (Krievija), latvietis, no
strādniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā (Latvijā), 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.05.
1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40119.
25. Akermanis Aleksandrs-Augusts Jēkaba d., dzimis 1890.g. Rīgas apriņķī, Ikšķiles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
militārais speciālists, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “cīņu pret
revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 18.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas
lieta arhīvā Nr.41914.
26. Akkermans Genrihs Jansa [tā dokumentā] d., dzimis 1890.g. Latvijā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Piejūras apgabalā,
Vladivostokas pilsētā, Krievu salā, 108 УНР (Darbu vadītāja pārvalde), 14.09.1938.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –11.02.1938.g., termiņa beigas – 11.02.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 08.02.1939.g. no Sverdlovskas, miris 12.03.1939.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.22342.
27. Akmeņkalns Pēteris Krišjāņa d., dzimis [1942.g.] Jakobštates (Jēkabpils) apriņķī Elkšņu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, tehniķis–mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Bauskas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.41942.
28. Akmens Didrihs Jāņa d., dzimis 1885.g. Talsu apriņķī, Lubežas (Luberzes/?/) [Lubezeres–?]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā
(jūrskola), bezpartejiskais, locis, tālbraucējs kapteinis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ventspils pilsētā, Prinnu [Priežu–?] ielā 10, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g.
par “cīņu pret padomju varu pilsoņu kara gados” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
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gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.10.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40070.
29. Akmens Eduards Jāņa d., dzimis 1906.g. Ventspils apriņķī, Vencenes (Ventas/Sarkanmuižas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā,
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 08.02.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā –
Nr.40109.
30. Akmens Ernsts Ivana d., dzimis 1872.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā, Vetevagaru
[tā dokumentā] [Vecvagaru] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.02.1942.g., 7.lagpunkts(?) Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40118.
31. Akmentiņš Pāvils [Pāvuls] Pētera d., dzimis 1899.g. /?/) Tiltesekskas(?) [tā dokumentā]
(Balvu/Abrenes/Jaunlatgales /?/) [Balvu–?] apriņķī, Berstilta (Bērzpils) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
ādminis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā –
Nr.40102.
32. Akmentiņš Voldemārs-Pēteris Jāņa [Pētera] d., dzimis 1890.g. Cēsu apriņķī, Rankas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, atslēdznieks, namdaris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas
pilsētā, Skrundas ielā 4, 28.04.1943.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju
aģitāciju” un “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.06.1946.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40087.
33. Aļ-Aivarts [Aivars] Hugo Andreja d., dzimis 1880.g., Rīgā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, farmaceits, medicīnas
darbinieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 01.09.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.41904.
34. Albats Hermanis Pētera d., dzimis 1879.g. Cēsu apriņķī Veļkinskas [Veļķu] pagastā,
Jaunzemju mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–laukstrādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, Latvijas Unversitātes Juridiskās
fakultātes profesors, bijušais Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, Saeimas
deputāts (?), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgā, Leona Paegles ielā 4, dzīv.8., Kirovas
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apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 28.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.13.panta, līdz ar sankciju piemērošanu pēc KPFSR KK 58.2.panta,
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.02.1942.g. no dekompensēta miokardīta, arteriosklerozes un avitaminozās diarejas ar krasu novājēšanu, 1.lagpunkts (4.apakškomendantūra), Rudņičnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41401.
35. Albinis Jānis Kristapa [Krista] d., dzimis 1890.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (mājas Antras-Stukas), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 23.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas
lieta arhīvā – Nr.40063.
36. Alferovs [Alfjorovs] Andrejs Vladimira d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – augstākā juridiskā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Indriķa ielā 5, dzīv.6.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 03.07.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.40071.
37. Aļjans [Alēns] Kārlis Jēkaba d., dzimis 1905.g. Liepājas apriņķī Grobiņas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Aļānu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.03.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40121.
38. Alksnis Mārtiņš Jēkaba d., dzimis 1894.g. Aizputes apriņķī, Klosteres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “policists, pagasta
vecākais”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kalniņu /?/ mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 16.12.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā –
Nr.40122.
39. Alksnītis Hermanis Pētera d., dzimis 1894.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.02.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40076.
40. Allažs Kristaps Kristapa d., dzimis 1888.g. Aizputes apriņķī, Kannačeku(?) [tā dokumentā] apdzīvotā vietā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, partijas “Demokrātiskais centrs” biedrs, matemātiķis, pasniedzējs, līdz arestam
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dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Bumbura [Pumpura] ielā 5, Kirovas apgabaltiesas
pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK
58.4.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 02.02.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personas lieta arhīvā – Nr 40090.
41. Altmanis Jānis Anša d., dzimis 1895.g. Ventspils apriņķī, Auces [tā dokumentā] [Ances–?]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–laukstrādniekiem,
bezpartejiskais, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.40116.
42. Alufs Leiba Izraēla d., dzimis 1899.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu (Dricānu) pagastā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Garmožis
[Harmonijas ielā 8-2] ielā 10, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 09.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas
lieta arhīvā – Nr.40093.
43. Amatni[e]ks Maksis Jāņa d., dzimis 1884.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Dzeržinska rajonā, Smoļenskas
(Kalugas) apgabalā (Krievija), 08.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” pēc KPFSR KK 58.7. un 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 04.02.1938, termiņa beigas –04.02.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 08.04.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personas
lieta arhīvā – Nr.18308.
44. Ameļko Josifs Grigorija d., dzimis 1914.g. Ludzas apriņķī, Nirzas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.06.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje–2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41930.
45. Amiks Ivans Pētera d., dzimis 1911.g. Smoļenskas apgabalā, Roslavļas rajonā, Kirilla
ciema padomē, Djelku (?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 14.10.1938.g. IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 50.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 25.07.1938.g., termiņa beigas – 25.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 27.02.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas
stacija, personas lieta arhīvā – Nr.19307.
46. Amotnieks Augusts-Ernsts Makša d., dzimis 1912.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, meža tehniķis,
taksators, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas) apgabalā, Dzeržinska rajonā,
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Miliku (?) sādžā (Krievijā), 15.09.1941.g. Smoļenskas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija pēc KPFSR KK 58.10.–1.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un
tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 06.07.1941.g., termiņa beigas –
06.07.1951.g., ieradās Vjatlagā 27.11.1941.g. no Kirovas, miris 17.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.53413.
47. Amtmanis Arnolds Dāvida d., dzimis 1899.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, dzelzceļa stacijas priekšnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijas Dzelzceļa Lielvārdes
stacijā (Rīgas apriņķis, Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.09.1942.g.,
7.lagpunkts Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41915.
48. Andersons Andrejs Andreja d., dzimis 1881.g., Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Prečistenskas rajonā, Berdjajevskas ciema padomē, Smikovajas(?) sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 04.06.1938.g., termiņa beigas – 04.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 26.11.1938.g. no Kirovas, miris 27.01.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.19121.
49. Andersons Edgars Inta d., dzimis 1904.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, jurists, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vītolu ielā 8, ), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.10.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40061.
50. Andersons Jēkabs Klāva d., dzimis 1882.g. Liepājas apriņķī, Durbes pagastā, Kivil [tā
dokumentā] [Ķivuļu–?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Grobiņas pagastā Liepājas apriņķī (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41404.
51. Andersons Teodors Kārļa d., dzimis 1910.g. Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā, (Latvija),
latvietis.PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Lindes ielā, 12.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr 40062.
52. Andersons Valdis Jāņa d., dzimis 1892.g. Jelgavas apriņķī, Sesavas pagastā, Vidusandreiku (?) mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats personas lieta arhīvā – Nr.40101.
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53. Andersons Žanis Jēkaba d., dzimis 1905.g. Talsu apriņķī, Valgales pagastā, Stroju mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, šoferis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Pasta
ielā 1, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 28.04.1945.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40060.
54. Andreika Krišjānis Jāņa d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī Mežorinskas (Mežotnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.02.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41192.
55. Andrejevs Vladimirs Ivana d., dzimis 1922.g. Novobeļcu pilsētā (Gomeļas pilsēta)
(Baltkrievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 8 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Valkas pilsētā, Talivas [tā
dokumentā] [Tālavas–?] ielā 5, Latvijas PSR Valkas 2.rajona tautas tiesa 04.09.1947.g.
pēc PSRS Augstākās Padomes Prezidija 17.06.1947.g. dekrēta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 17.06.1947.g., termiņa beigas – 17.06.
1955.g., atkārtoti 07.07.1948.g. speciālā Vjatlaga nometnes tiesa piesprieda pēc KPFSR
KK 58.14.panta brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 17.06.1947.g.,
termiņa beigas – 21.06.1958.g., ieradās Vjatlagā 05.01.1948.g. no Rīgas cietuma, miris
22.08.1949.g., 15.lagpunkts, Imas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.107270.
56. Annuss Paulis Jāņa d., dzimis 1909.g. Jelgavas rajonā [apriņķī], Vircavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(saimniecība Mazlauki), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.09.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40095.
57. Annuss Valdis Jāņa d., dzimis 1906.g Jelgavas apriņķī, Gercovas (Garozas/?/) pagastā
(Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.08.1942.g., 7.lagpunkts
(?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40090.
58. Ansobergs Mārtiņš Friča d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī, Ārlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 21.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.40072.
59. Ansons Kārlis Jēkaba d., dzimis 1913.g. Aizputes apriņķī, Seksadinskas [Sieksātes]
pagastā, Kumšķu [Kušnu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
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kulakiem, izglītība – 4 klases, 1937.–1940.g. Aizsargu organizācijas biedrs, vada
komandieris 6.pulkā, bez specialitātes, laukstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, 14.06.1941.g. internēts kā “neuzticams elements” (orderi arestam Nr.025986
izdeva Latvijas PSR IeTK 05.06.1941.g. ), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g.
(Lieta Nr.2716/IeTK Kirovas apgabala pārvalde, protokols Nr. 95-m, ieraksts 365) par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, speciālā norāde: “ darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs”, miris 13.06.1943.g. no pelagrozās diarejas,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40074.
60. Ansons Teodors Kristapa d., dzimis 1886.g. Liepājas pilsētā (Latvija), vācietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Kuldīgas pilsētā, Ventspils ielā 38, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40086.
61. Ansons Vilis Rihards Jāņa d., dzimis 1898.g. Liepājas (Jelgavas/?/) apriņķī, Vecauces
pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – pamata, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Kauliņu mājās), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 24.01.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr.40100.
62. Antmanis Vils Jura d., dzimis 1903.g. Madonas apriņķī, Litenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī Liepājas pagastā (Latvijā),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 12.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.40106.
63. Antonovičs Alfrēds Kristapa d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, frizieris, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Akmeņu ielā 26/28, dzīv.10.), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 20.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.41390.
64. Antons Nikolajs Vasilija [Viļa] d., dzimis 1903.g, Odesas pilsētā (Ukrainā), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (jūras kapteiņa dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Tukuma
apriņķī Brenčenska [ [tā dokumentā] [Grenču] pagastā, Būguļu mājās (Latvija), 25.11.
1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
19.07.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40080.
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65. Aparnieks Eriks-Otto Niklāva d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī, Vineltskas (?)[Viesītes–
?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, 23.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas Vjatlaga krimināllietu tiesas kolēģija pēc
KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.
1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas 1.cietumu, personas lieta arhīvā –
Nr.41906 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
66. Apeins Ignats Ignata [Jāņa] d., dzimis 1893.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, lasītpratējs (autodidakts),
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41947.
67. Apeļs [Apels Meikuls] Nikolajs Onufrija d., dzimis 1901.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunatas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 7 klases un
skolotāju kursi, bezpartejiskais, skolotājs, kalpotājs (valsts apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Režicas/Rēzeknes pilsētā 1932.–1940.g., dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā,
1.Maija ielā 98, precējies, 1 bērns (meita Antonija, dz.1932.g. ), dzīvoja Latvijā, Rēzeknes
pilsētā, 1.Maija ielā 98, IeTK orgāni 14.06 1941.g. arestēja dzīves vietā kā “sociāli svešu
elementu”, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), tika izmantots vispārējos darbos, 24.11.1941.g.
atzīts par 2.grupas invalīdu (plaušu tuberkuloze, Pelagra), miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 09.05.1942.g. no plaušu tuberkulozes un avitaminozes kolīta, kas
pievienojās plaušu karsonim un sirds mazspējai, 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas
lieta arhīvā – Nr.41948.(uz 6 lapām).
68. Aperāns Pēteris Andreja d., dzimis 1912.g. Daugavpils (Jēkabpils) apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, dzelzceļnieks, ceļu dienesta brigadieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jēkabpils apriņķī, stacijā Daudzese, 263.kilometra kazarmā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06 1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41916.
69. Apinis Valdimārs (Voldemārs Vladimirs) Kārļa d., dzimis 20.08.1905.g. Rīgas apriņķī,
Slokas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (skolotāja dēls),
izglītība – vidējā (ģimnāzija, Rīgas pilsētā), bezpartejiskais, korespondents(?), tulkotājs
no krievu un franču valodas (pārvaldīja arī vācu valodu), kalpotājs (1928.–1932.g.
Latvijas konsulāta Ļeņingradā /Krievija/ sekretārs, 1936.–1938.g. akciju bankas
/”Latvijas sabiedrība”?/ noliktavas pārzinis, ekspeditors, Transporta apdrošināšanas
sabiedrības nodaļas vadītājs), precējies, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā,
Sarkanarmijas ielā 83, dzīv.6., 14.06.1941.g. IeTK orgāni arestēja dzīves vietā kā “sociāli
svešu elementu”, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, (Smoļenskas/Kalugas apgabals), darbā izmantošanas kategorija — viegls
fizisks darbs, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., no labās plaušas
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krupoza iekaisuma, asa apendicīta, ķermeņa avitaminozu deģenerāciju, 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40124.(uz 13 lapām).
Pielikums:
No lēmuma par Apiņa Voldemāra Kārļa d.arestu (Latvijas PSR VDTK pretizlūkošanas
daļa, Rīgas pilsētā, 1941.g. 5.jūnijā):
“… V.K.Apinis dzīvoja Ļeņingradas pilsētā, nodibināja plašus sakarus ar pilsētas
iedzīvotājiem, kurus centās izmantot spiegošanas rakstura ziņu iegūšanai. Ar konsulāta
apmeklētājiem centās nodibināt ilgstošus sakarus, ar kontrrevolucionāru PSRS apmelojumu un dzīves buržuāziskajā Latvijā slavināšanas metodēm iedarbojoties uz viņu
politisko stabilitāti (slepeno aģentu ‘’Leņingradieša”, “Dievlūdzēja” ziņojumiem..). Pēc
B.L.Koniševska .. un E.G. Sankinas .. arestiem 1938.gadā tika noskaidrots, ka V.K.Apinis
ir Latvijas izlūkdienesta aģents un, būdams Latvijas konsulāta Ļeņingradas pilsētā
sekretārs, 1928.–1932.g. veica izlūkošanas darbu un nodarbojās ar aģentūras vervēšanu
PSRS teritorijā.
Pratināšanā 14.02.1938.g. B.L.Koniševskis liecināja:
“1932.gada septembrī es atkal apmeklēju Latvijas konsulātu un nodevu Apinim spiegošanas ziņas:
1) par aptuveno strādnieku skaitu Kuģu rūpnīcā un par viņu politisko noskaņojumu;
2) par doku saimniecības un to iekārtas stāvokli, par rūpnīcas mehānisko cehu;
3) par flotes kaujas kuģiem, kuri tika remontēti rūpnīcā gada laikā.”
Pratināšanā 09.04 1938.g. E.G. Sankina liecināja:
“Spiegošanas darbam Latvijas labā mani savervēja 1929.gadā Latvijas konsulāta
Ļeņingradā apmeklējuma laikā šī konsulāta sekretārs – Apinis.
No 1929.Līdz 1932.gadam spiegošanas ziņas es nodevu Apinim, satiekoties Ļeņingradas
pilsētas kafejnīcās, teātros un dārzos.
1933.gadā Apinis mani saistīja ar savu nomainītāju Latvijas konsulāta sekretāra [amatā]
Pilipu Elvīru, kurai es, Sankina, nodevu spiegošanas ziņas līdz .. 1935.gadam..”
Krievijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildes galvenās pārvaldes Iestādes K-231 arhīvs,
specuzskaites fonds, lieta Nr.40124, lapa bez numura.
70. Aplociņš Jānis Andreja d., dzimis 1899.g. Rīgas apriņķī, Ikšķiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
namdaris, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Elektras [Elektrības] ielā 9, dzīv.2., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
03.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40073 (?).
71. Apogs [Žanis] Tanis Ādama d., dzimis 1904.g. Liepājas apriņķī, Aisteres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – pamata, bezpartejiskais,
zemkopis, speciālā norāde: “bijušais kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.40110.
72. Apsalons Arnolds Jāņa d., dzimis 1892.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, jurists,
tiesnesis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas(?) apriņķī, Ogres pilsētā, Blaumaņa ielā 7,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
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(pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05 1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.41913.
73. Apsalons Kārlis Brenča d., dzimis 1896.g. Ilūkstes apriņķī, Salienas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – pamata, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.41929.
74. Apse Teodors Jēkaba d., dzimis 1893.g. Tukuma apriņķī, Lesenas pagastā (Latvija),
latvietis, PSR pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Progresīvās partijas(?)
biedrs, kalpotājs (muitas ierēdnis), speciālā norāde: “bijušais virsnieks”, dzīves vieta:
Latvija, Ilūkstes apriņķis, Lašu pagasts, Ivaru mājas, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, (Smoļenskas / Kalugas apgabals),
28.12.1942 g. nosūtīts IeTK Kirovas apgabala pārvaldes rīcībā, miris 14.01.1943.g.
Kirovas apgabala pilsētā, personas lieta arhīvā – Nr.41924., (Iestādes K-231 arhīvā [tās]
nav).
75. Apsidis [Apsītis] Pēteris Andreja d., dzimis 1887.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā,
saimniecībā “Tīres” [Tīreļi] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.01.1942.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41932.
76. Apsis [Āpsis] Jēkabs Jāņa d., dzimis 1910.g. Aizputes apriņķī, Gudenieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – pamata, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 17.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.40114.
77. Apsīts Ivans Kārļa d., dzimis 1915.g. Smoļenskas apgabalā, Prečistenskas rajonā, sādžā
Rostovskaja (?), (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc KPFSR KK 58.4.,
58.7., un 58.10.pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 27.04.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personas lieta arhīvā –
Nr 16314.
78. Apsītis Jānis Jēkaba d., dzimis 1892.g. Valmieras apriņķī, Ruginskas [Rūjienas] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, VK(b)P biedrs,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Ļeņingradas pilsētā, Engelsa ielā 36, IeTK
Ļeņingradas apgabala pārvaldes „troika” 29.10.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 12.07.1938.g., termiņa
beigas – 12.07.1945.g., ieradās Vjatlagā 28.07.1941.g. no PSRS IeTK Belomora[Baltās
61

A

jūras]– Baltijas kombināta, miris 26.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas
lieta arhīvā – Nr.44473.
79. Apsīts-Ozoliņš Kārlis Friča d., dzimis 1909.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, sedlinieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 23.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.40079.
80. Apšvalks Arvīds Friča d., dzimis 1901.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, feldšeris, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kavalērijas ielā 38, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
06.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41919.
81. Arājs Mārtiņš [Arvīds] Mārtiņa d., dzimis 1910.g. Bauskas apriņķī, Stelpes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
kaprālis”, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Bruknas pagastā, Brūnansila [Bruņinieku] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41940.
82. Arcimovičs Vikentijs Josifa d., dzimis 1885.g. Daugavpils apriņķī, Indras pagastā, Saveņecas
(?) apdz.vietā (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 02.11.1941.g. Kirovas apgabaltiesas Vjatlaga krimināllietu
tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2., 58.4.un 58.10.pantiem piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas 1.cietumu, personas
lieta arhīvā – Nr.41909 (iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
83. Arents [Ārents] Valdis [Krišjānis], dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41939.
84. Arhipovs Feoktists [Teoktens] Konstantina d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Grīvas
priekšpilsētā) (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, lasītnepratējs,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Orlova ielā 6,
dzīv.6.), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
23.06.1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41920.
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85. Arķis Eduards Jāņa d., dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
telefonists, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Līgotņu(?) apdz.vietā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.40085.
86. Aronietis Pēteris Pētera d., dzimis 1880.g. Madonas apriņķī, Grostonas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, inženieris celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā (Rīgas
Jūrmalā), Viestura ielā 64, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.04.1942.g., 7.lagpunkts
(?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40125.
87. Aronštams Maksis Isaka [Izraēla] d., dzimis 1890.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā tehniskā, bezpartejiskais, tirgotājs,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta
arhīvā – Nr 40067.
88. Asaris Augusts Gerta [Ģirta] d., dzimis 1891.g. Ventspils apriņķī, Puzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem–mājamatniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, mehāniķis, speciālā norāde: “mežrūpnieks” līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā Rubenes pagastā Egloņu (?) mājās (Latvijā), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41905.
89. Asaris Ludvigs-Jānis Pētera d., dzimis 1901.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jukuma ielā 4), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr.40084.
90. Asaris Vilis Ģirta d., dzimis 1883.g. Ventspils apriņķī, Cerkes (?) mājās Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –vidējā, bezpartejiskais, galdnieks, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Egles ielā 1, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03 1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā –
Nr.40083.
91. Asītis Jākons [Jēkabs] Andža d., dzimis [1891.g.] Aizputes apriņķī, Lažas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.11.1941.g., 7.lagpunkts
(?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40075.
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92. Ašņevics Jānis Jāņa d., dzimis 1900.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemiekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, bez
noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā –
Nr.40120.
93. Atans Jans Friča d., dzimis 1906.g. Ilūkstes apriņķī, Salanatskas(?) [tā dokumentā]
[Salienas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.01.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā –
Nr.41925.
94. Atmats Alfrēds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1896.g. Liepājas apriņķī, Bārtas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40069.
95. Atmats Jēkabs Andreja d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Dārtas ielā 3, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 16.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.40097.
96. Atsmans [Asmans] Voldemārs Jāņa d., dzimis 1901.g. Ilūkstes apriņķī (Latvija) latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes pilsētā (Latvijā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 21.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.41903.
97. Audris [Audre] Augusts Jāņa d., dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī, Bauskas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Uhoras
[Uzvaras –?] ielā, 14, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41944.
98. Audze (Audzja) Aleksandrs Kristofora [Kristapa] d., dzimis 1894.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 18.08.1942.g., 9.lagpunkts (1.apakškomendantūra), Muris
stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40105.
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99.

Audze Andrejs Andreja d., dzimis 1888.g. Bauskas apriņķī, Vecmuižas (Zālītes) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis, speciālā
norāde: “kulaka dēls”, līdz arestam dzīvoja Ugāles pagastā Ventspils apriņķī, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personas lieta arhīvā – Nr.40117.

100. Augentkāns [Augstkājs] Jānis Jāņa d., dzimis 1906.g. Bauskas apriņķī, Zālītes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Ķuzekalna mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.04.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41945.
101. Aufmanis Voldemārs Otto d., dzimis 1892.g. Varšajevaskas (Vircavas /?/) pagastā
Jelgavas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
pamata, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.12.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija
ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40099.
102. Aufmanis Žanis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1884.g. Mitavas (Jelgavas) apriņķī, Vircavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kutēnu /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40098.
103. Augustāns Staņislavs Ādama d., dzimis [1892.g.] Balvu (Abrenes-Jaunlatgales/?/)
apriņķī, Viļakas pagastā, Sļipohu(?) [Slīpaču–?] apdz.vietā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, “Progresīvo sīkzemnieku partijas”
biedrs, motorists, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Alejas
ielā, 28.04.1943.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” un par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.04.1945.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41934.
104. Augusts Otto Kristiana [Kristapa] d., dzimis 1900.g. Grobiņas pilsētā Liepājas apriņķī,
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes pilsētā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40107.
105. Auguvtis [Augusts] Mārtiņš Jāņa d., dzimis 1901.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas kaprālis”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
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1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.05.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41937.
106. Auliņš (Auļicins) Augusts Jāņa d., dzimis 1910.g. Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas
rajonā, Novodervenskas ciema padomē, Parfjonovo sādžā (?) (Krievijā), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 08.10.1938.g.
IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” par “kontrrevolucionāru darbību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 23.06.1938.g., termiņa
beigas – 23.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 04.05.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.18316.
107. Aulovs Jēkabs Hristofora d., dzimis 1894.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Ļeņingradas apgabalā,
Kronštates pilsētā, Sovetskaja [Padomju] ielā 13, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.
1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 04.02.1938.g., termiņa beigas – 04.02.1948.g., ieradās Vjatlagā
16.11.1938.g. no Kirovas, miris 06.04.1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personas
lieta arhīvā – Nr.18801.
108. Auniņš Jānis Jēkaba d., dzimis 1906.g. Bauskas apriņķī, Jedavaskas (Iecavas) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 21.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 12.05.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41400.
109. Auns Andrejs Andreja d., dzimis 1876.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “turīgs zemnieks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Višļu mājās), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40065.
110. Auns Arturs Friča d., dzimis 1912.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Čudovas
rajonā, Ļubeņas (?) sādžā (Krievijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – 7 klases, VĻKJS5 biedrs.Rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Latišu /?/ sādžā), 228.strēlnieku divīzijas kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.6.panta
14.10.1941.g. piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 09.10.
1941.g., termiņa beigas – 09.10.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.12.1941.g. no Vologdas,
miris 15.01.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.55810.
111. Auņs [Auns] Fricis Jāņa d., dzimis 1911.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Caltaksa
5
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[Zemītes] pagastā (Latvijā) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40057.
112. Auskalins Kārlis Jēkaba d., dzimis 1893.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, VK(b)P biedra kandidāts, celtnieks,
desmitnieks, līdz arestam dzīvoja Žitomiras pilsētā (Ukrainā), 21.10.1938.g. Ukrainas
PSR IeTK troika (Kijevas pilsētā) kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 21.01.1938.g., termiņa beigas –
21.01.1948.g., ieradās Vjatlagā 28.07.1941.g. no PSRS IeTK Belomora [Baltās jūras]–
Baltijas kombināta, miris 13.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas
lieta arhīvā – Nr.44489.
113. Austers Vilis Jāņa d., dzimis 1908.g. Kuldīgas(Goldingenas) apriņķī, Kabiles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
ceļa meistars, līdz arestam dzīvoja Bejas pagastā Valkas apriņķī (Latvijā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas)14.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.41399.
114. Austriņš Paulis Vilis Pētera d., dzimis 1910.g. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, ekonomists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā,
Sarkanarmijas ielā 5, dzīv.11., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 21.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.08.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41936.
115. Austrums Andrejs Jāņa d., dzimis 1902.g. Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Ošenieku mājās), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40077.
116. Auzāns Eduards Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Ilūkstes apriņķī, Salanaiskas [Salienes]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” un par “pretpadomju aģitāciju”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
11.07.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.41927.
117. Auzers Miķelis Jēkaba d., dzimis 1894.g. Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā, Krimes
(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā
(pilsētas skola), bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas pilsētā
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(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.40123.
118. Auzins [Auziņš] Ivans Antona d., dzimis 1868.g. Rutu (?) mājās (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Vshodskas
rajonā (Krievijā), 28.09.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes “troika” pēc KPFSR
KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
15.06.1938.g., termiņa beigas – 15.06.1943.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 04.07.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr 18315.
119. Auzins [Auziņš] Teodors Kriša d., dzimis 1896.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Auziņu mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.40104.
120. Auziņš Vilhelms Jāņa d., dzimis 1893.g. Fridrihštates (Jēkabpils/?/) apriņķī, Neretas
[pagastā] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists, [iecirkņa]
uzraugs”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Dolševatas(?) [tā dokumentā]
[Daudzeses–?] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41911.
121. Avotiņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles pagastā, Rimšēnu
mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41943.
122. Avotiņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1913.g. Jefivskas [tā dokumentā] [Ēdoles] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personas lieta
arhīvā – Nr.40088.
123. Avotiņš Kārlis Jāņa d., dzimis 1895.g Rīgas apriņķī, Inčukalna pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, ceļa meistars, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes
apriņķī, Rīgas–Liepājas dzelzceļa Kalvenes stacijā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas ) 20.02.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta
arhīvā – Nr.40115.
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124. Avots Jānis Alfrēds Viļa d., dzimis 1903.g. Talsu apriņķī, Pastendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
lokomotīves mašīnists, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu
pilsētā, Andreja ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.09.1941.g. (?),
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr.40058.
125. Avots (Veterungs) [Viterungs] Kārlis Alfrēds Pētera d., dzimis 1903.g. Vitebskas pilsētā
(Baltkrievijas PSR), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas rajonā,
Vilces pagastā, Klētnieku [?] mājās (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personas lieta arhīvā – Nr.41103.
126. Avots Kārlis Friča d., dzimis 1913.g. Talsu apriņķī, Plapatu (?) [tā dokumentā] mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vaņģu /?/ mājās),
27.12.1951.g. Latvijas PSR VDM6 karaspēka kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.1.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 03.8.1951.g., termiņa beigas – 03.08.1976.g., ieradās Vjatlagā 20.04.1952.g.
no Rīgas cietuma, miris 22.01.1954.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija (?), personas lieta
arhīvā – Nr.141923.
127. Āzis Gaida Bērtuļa m., dzimusi 1923.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, izglītība – 3 klases, bezpartejiskā, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (?), 22.10.1946.g. Latvijas PSR VDM karaspēka kara tribunāls
pēc KPFSR KK 17.–58.1a.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību
zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 05.07.1946.g., termiņa beigas – 05.07.
1956.g., ieradās Vjatlagā no Rīgas cietuma, mirusi 20.06.1947.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr.91397.
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128. Babuļs [Babulis] Staņislavs Stepana d., dzimis 1899.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā, Kilkas [Rīgas]
ielā 46, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42002.
129. Baiko Anufrijs Staņislava d., dzimis 1890.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, galdnieks, namdaris, strādnieks-celtnieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Sturitku [Stūrīšu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.02.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.
42027.
130. Baķis [Bakis] Ludvigs Pētera d., dzimis 1901.g. Petseru apriņķī (Igaunija), Pečoru rajonā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, dzīvoja dzimšanas vietā(?), 27.09.1941.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 30.04.1941.g., termiņa beigas – 30.04.1949.g., ieradās Vjatlagā 27.11.1941.g.
no Kirovas, miris 26.01.1942.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 53418.
131. Baks Harijs Indriķa d., dzimis 1914.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalējs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Annas ielā 12, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.09.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40171.
132. Balams (Balama) Berta Lidija, dzimusi 1904.g. Mitavas/Jelgavas pilsētā (Latvija),
latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, speciālā
norāde:”veikala īpašniece”, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Dvinskas/Daugavpils
pilsēta, Raņins (Raiņa?) iela 28, dzīv. 8. (Cietokšņa ielā 8 ?), precējusies, 2 bērni (meita
un dēls), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novada Dzeržinskas rajonu
(Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošā, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals),
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., mirusi 23.04.1944.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija; ģimenes sastāvs
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(14.06.1941.g.): vīrs – Balams Eduards Jāņa d., dzimis 1902.g., atbrīvots 17.04.1956.g.,
meita – Rita, dzimusi 1927.g., atbrīvota 05.09.1946.g., dēls – Rolands, dzimis 1930.g.,
atbrīvots 05.09.1946.g., personālā lieta arhīvā – Nr. 39983, arhīva-uzskaites lieta –
Nr. 147008/Ļ – 6384, УКП – 204.
133. Balčunas Jānis Teofila d., dzimis 1909.g. Jēkabpils apriņķī, Biržu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Baumata /?/ mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pims sprieduma pasludināšanas) 20.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41958.
134. Ballods Nikolajs Jegora d., dzimis 1883.g. Vitebskas guberņā, Namiķu sādžā (Baltkrievija /?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, lokomotīvju remonta atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Gorkijas (Kostromas)
apgabalā, Manturovo rajonā, Manturovo stacijā (Krievijā), 11.11.1938.g. IeTK Gorkijas
apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 7 gadiem, termiņa sākums – 23.01.1938.g., termiņa beigas – 23.01.1945.g., ieradās
Vjatlagā 15.10.1939.g. miris 15.05.1942.g. 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 25858.
135. Balodis Alberts Jura d., dzimis1899.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks, ceļa meistars, līdz arestam dzīvoja Latvijas Dzelzceļa Zīlānu stacijā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41960.
136. Balodis Ādolfs Jāņa d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī, Vosminskas [?] [Vecumnieku]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41987.
137. Balodis Emīls Roberta d., dzimis 1906.g. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Cvartes [?]
ielā 5, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g., miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.11.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42041(?).
138. Balodis Fricis Indriķa d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Grenču pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, organizācijas
“Tevisors” [“Tēvijas sargs”] biedrs, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma
pilsētā, Rulas Elli (?) [tā dokumentā] [Rīgas] ielā 22, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40165.
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139. Balodis Jānis Mārtiņa d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī, Iecavas pagastā, Ieviņu mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42036.
140. Balodis Jānis Mihaila [Miķeļa] d., dzimis [1906.g.] Rīgas apriņķī, Lauberes pagastā,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Tallinas ielā 14, dzīv. 65.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 20.06.1942g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40247.
141. Balodis-Taube Jēkabs Kristofora [Kristapa] d., dzimis 1879.g. Tukuma pilsētā (Latvija),
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs,
apdrošināšanas kasieris-kontrolieris, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 10.06.1944.g.,
1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41422.
142. Balodis Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1905.g. Bauskas apriņķī, Iecavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Stelpes pagastā, Vibuļu[?] mājās,
(Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42038.
143. Balodis Osvalds Jāņa d., dzimis 1905.g. Jēkabpils apriņķī, Zasas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 19.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41958.
144. Balodis Pēteris Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Dzelzceļa mājā(?), 98 (?), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42034.
145. Bals (Baļs) [Bāls] Broņislavs Broņislava d., dzimis 1906.g. Košas (?) guberņā (Krievija/
Polija/?/), polis, PSRS pavalstnieks, lasīt mazpratējs, bezpartejiskais, kurpnieks, frizieris,
grāmatsējējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Alejas ielā 16, dzīv.2.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 26.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42029.
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146. Baltiņš Jānis Eduarda d., dzimis 1906.g. Madonas apriņķī, Vecgulbenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 7 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Stabu ielā 107,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 18.07.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40246.
147. Baltiņš Paulis Krista [Kristapa] d., dzimis 1910.g. Bauskas apriņķī, Bruknas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā,
Lačlana [Lāčplēša] ielā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.08.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41966.
148. Bambāns Staņislavs Vikentija d., dzimis 1904.g. Daugavpils apriņķī, Naujenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSR pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
montieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas (?) apriņķī Arsītes (Asītes/?/) [Aizputes]
pilsētā, Reiņa [Raiņa] ielā 16, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42000.
149. Baranovskis Antons Kazimira d., dzimis 1898.g. Ludzas (Abrenes/Jaunlatgales/
Balvu /?/) apriņķī, Bērzpils pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Malnavas pagastā, Garikovnu
(?) mājās, (Latvijā), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.10.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –- Nr.42015.
150. Bardza [Bārzda] Janšs [Jānis] Jāņa d., dzimis 1892.g. Jelgavas apriņķī, Zaļenieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Dzelzceļnieku
biedrības (?) biedrs, atslēdznieks, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas (?) stacijā,
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40138.
151. Bardzevičs Andrejs Andreja d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī, Skaistkalnes pagastā,
Vitu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.42039.
152. Barinskis Jēkabs Ivana [Jāņa?] d., dzimis 1878.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja (?) Smoļenskas apgabalā, Izdješkovas rajonā, komūnā
73

B

“Krasnaja strelka” (Krievijā), 08.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1938.g., termiņa beigas – 14.06. 1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 07.04.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.18320.
153. Barons Jānis Jēkaba d., dzimis 1880.g. Jelgavas apriņķī, Sniķeres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.09.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40242.
154. Barons Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, fotogrāfs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Zviedru ielā 10, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40130.
155. Bars [Bārs] Edmunds Ludviga d., dzimis 1881.g. Jelgavas apriņķī, Šķibes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
jurists, tiesu darbinieks, izmeklētājs, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas apriņķī, Glūdas pagastā, Kojnieku(?) mājās (Latvijā), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.01.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40212.
156. Baruns [Barūns] Fricis [Ansis] Jāņa d., dzimis 1893.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40218.
157. Bauce Aleksandrs Kārļa d., dzimis 1910.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (policista dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, mūziķis, kalpotājs, kasieris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40233.
158. Bauers Adolfs [Tālivaldis] Jāņa d., dzimis 1908.g. Cēsu apriņķī, Rankas pagastā, Sproģu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g.(?) PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 20.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41421.
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159. Bauka Feonats [Vilhelms] Jēkaba d., dzimis 1879.g. Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40209.
160. Bauka Žanis[Artūrs] Janota [Feonata] d., dzimis 1912.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, lokomotīves mašīnists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g. termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
22.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40253.
161. Baumanis Arnolds Juriks [Indriķis] Jāņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī, Teteles
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, sviesta meistars, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Sitajas(?)[Sesavas?] pagastā, Spruguļu (?) mājās (Latvijā), 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40224.
162. Baumanis Atis Ernsta d., dzimis 1913.g. Tukuma apriņķī, Sēmes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī,
Stendes pagastā, Vidutu ?) mājās (Latvijā), 02.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40183.
163. Baumanis Jānis Voldemārs Kārļa d., dzimis 1905.g. Tukuma apriņķī, Nogales (Mūrmuižas) pagastā, Galu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (saimniecība Predijaki/?/),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40173.
164. Baumenis [Baumanis] Andrejs Ernsta d., dzimis 1886.g. Aizputes (Gazenpotas)
apriņķī (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mašīnists, atslēdznieks, speciālā norāde:”zemes
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Ventspils[? -Liepājas] apriņķī, Vecpils pagastā,
Streļenku(?) [Strēlnieku ] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40156.
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165. Baums Movša Samuila d., dzimis 1891.g. Ļucinas (Ludzas) pilsētā (Latvija) ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kravas [smagais] važonis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas apriņķī,
Kārsavas pilsētā, Baina [ Raiņa – ?] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
17.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.
42025(?).
166. Bebris [Babris] Augusts Jēkaba d., dzimis Cēsu (Madonas/?/) apriņķī, Cesvaines pagastā,
Ļifi [Ļipu?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieks, līdz arestam dzīvoja
Latvijas Dzelzceļa Indras stacijā (Daugavpils apriņķī, Latvijā), 28.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 25.03.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41989.
167. Bebris Roberts Antona d., dzimis 1902.g. Krasojarskas novadā, Ujarskas apriņķī
(rajonā), Suhonoja sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 09.12.1937.g. IeTK Krasnojarskas
novada pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 27.11.1937.g., termiņa beigas – 27.11.1947.g., ieradās
Vjatlagā 09.03.1938.g. no Krasnojarskas, miris 04.01.1941.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.7275.
168. Bečs Aloizijs [Aloizs] Rafaila d., dzimis 1916.g. Bauskas apriņķī, Vecmuižas (Zālītes)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Asūnes pagastā Daugavpils apriņķī, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 10.08.1943.g.,3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.41988.
169. Bedikers Augusts Kārļa d., dzimis 1905.g. Rīgas apriņķī, Siguldas pagastā, Bomīšu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 27.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41554.
170. Beidins Roberts Ivana (Jāņa] d., dzimis 1913.g. Smoļenskas apgabalā, Stodoļiščenskas
rajonā, Rogovo sādžā, (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 28.09.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.1946.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 09.01.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16335.
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171. Beikmanis (Beikmans) Augusts Roberta d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, kulinārs, pavārs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 21.08.1947.g. PSRS VDM karaspēka kara tribunāls
piesprieda pēc KPFSR KK 58.1. panta brīvības atņemšanu uz 25 gadiem, termiņa
sākums – 21.08.1947.g., termiņa beigas – 21.08.1972.g., ieradās Vjatlagā 20.03.1948.g.
no Rīgas cietuma, miris 06.10.1949.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 109101.
172. Beikmanis Teodors Kaspara d., dzimis 1891.g. Jelgavas apriņķī, Bērzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “zemnieks-viensētnieks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 02.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 19.06.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40205.
173. Beinarovičs Genrihs [Heinrihs] Ādama d., dzimis 1891.g. Daugavpils apriņķī, Krāslavas
pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, namdaris, krāsotājs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Zaļesa mājās), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.03.1949.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42004.
174. Beinarts Eduards Jāņa d., dzimis1888.g. Bauskas apriņķī, Paņemunes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zootehniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ausekļu mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.03.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.42044.
175. Beinerts Dzintars Nikolajs Jāņa d., dzimis 1913.g. Bauskas apriņķī, Birzes[?] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā (speciālie
kursi), bezpartejiskais, uzskaitvedis, dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41956.
176. Beirs [Beiers] Ivans [Jānis] Friča d., dzimis 1895.g. Goldingenas (Kuldīgas) apriņķī
(Kurlandijas [gub.]/Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, motociklists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07 1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 26.06.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.41420.
177. Beiziks Roberts Pētera d., dzimis 1904.g. Madonas apriņķī, Lubānas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, elektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Dirlēnu [?] ielā
16, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40149.
178. Bekers [Beķeris] Oskars Jura d., dzimis 1904.g. Ventspils apriņķī, Vanesas (Ventavas /?/)
[Vārves] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, vecākais grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Mužarija [Muižarāju] mājās), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.01.
1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40152.
179. Bekkeris [Beķeris] Kārlis Jāņa d., dzimis 1907.g. Jakivitas (Jēkabpils/?/) apriņķī, Vesežas
(Viesītes/?/) pagastā, Baložu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (mājas Ezaršniki
[Ezernieki]), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.10.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41964.
180. Bekkers [Beķeris] Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1904.g. Aizputes apriņķī, Aizputes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40241.
181. Bekmans Ābrams Estdesa(?) d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, izglītība – 2 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā Liken(?) ielā 9, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40169.
182. Beķeris Bergards [Gerhards] Ovido [Ovidija] d., dzimis 1905.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Tauzinas (?)[tā
dokumentā] pagastā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41997.
183. Belkovskis Antons Pētera d., dzimis 1880.g. Rēzeknes apriņķī, Galēnu (Maltas/?/)
pagastā, apdz.vietā Maltas Trūpi (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
lasīt mazpratējs, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Viļānu pagastā, Repšu
apdz.vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.10.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42016.
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184. Belkovskis Ignatijs [Ignats] Antona d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī, Galēnu
(Maltas /?/) pagastā, apdz. vietā Maltas Trūpi (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, lasīt mazpratējs, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Viļānu
pagastā, Repšu apdz.vietā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.02.1942.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42014.
185. Belliņš (Berliņš) Pēteris (Pāvils) Hristofora d., dzimis 1894.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība -vidējā, bezpartejiskais, tālbraucējs kapteinis, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), 22.11.1946.g. Latvijas
PSR un Igaunijas PSR kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.3. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 15.10.1945.g., termiņa beigas – 15.10.
1952.g., ieradās Vjatlagā 16.04.1947.g. no Rīgas cietuma, miris 07.06.1948.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 97209.
186. Beļānis [Beljānis] Kārlis Alberta d., dzimis 1908.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mašīnists, motorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Beļu/?/
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41952.
187. Bene [Bēne] Kārlis Edgards Francis Alberta d., dzimis 1908.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, 5.augusta ielā 3,. PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” un “valsts noslēpuma izpaušanu”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 13.06.1941.g.,
termiņa beigas – 13.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 21.12.1943.g., 4.lagpunkts, Polevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42033.
188. Beniksons Aleksandrs Ivana d., dzimis 1875.g. Daugavpils pilsētā (Latvijā), krievs, PSRS
pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība vidējā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks,
galvenais grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kr.Valdemāra
ielā 35, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 30.09.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.42035.
189. Beots Maksims, dzimis 1902.gadā Bauskas (?) apriņķī, Barbinas (Bārbeles/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī,
Skanses (Skaistkalnes/?/) pagastā, Uzis [?] mājās izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41990.
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190. Bergmanis Aleksandrs Andreja d., dzimis 1893.g. Valkas (Madonas/?/) apriņķī, Beļavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, agronoms, uzskaitvedis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Rīgas apriņķī, Niemas(?) mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.03.1943.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41959.
191. Bergmanis Arnolds Žaņa d., dzimis 1900.g. Mitavas/Jelgavas apriņķī, Jaunsvirlaukas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:”kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Filozofu ielā 3, dzīv. 1., vieninieks (?),
IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams
elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/
Kalugas apgabals), atradās 7., 4., un 5.(Cizo) lagpunktā, 13.04. 1943.g. aizbraucis
(“ārpus nometnes”), miris 1943.g.(?), Kirovas pilsētā, personālā lieta – Nr.40230.
(Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas Labošanas darbu mežos iestāžu pārvaldes
arhīvos [tās] nav), arhīva uzskaites lieta – Nr. 13280, УКП – 247.
192. Bergmanis Ērmanis Jāņa d., dzimis 1900.g. Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Ivandes pagastā, Dzintaru mājās
(Latvijā), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “aktīvu cīņu pret revolucionāro
kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 29.09.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.
40226.
193. Bergmanis Germans [Hermanis] Indriķa d., dzimis 1899.g. Ventspils apriņķī, Užavas
pagastā, Karlovskas [Kārļu] mājās (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā
norāde: “bijušais vecākais policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils apriņķī,
Vārves pagasta pagastmājā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40163.
194. Bergmanis Gustavs Alberta d., dzimis Ventspils apriņķī, Sarkanmuižas (Ventas)[?]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Kuldīgas (?) apriņķī, Virmes (Vārmes/?/) pagastā, Mavžeimans(?) [Mazžeimaņu]
mājās (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40217.
195. Bergmanis Voldemārs Žaņa d., dzimis 1898.g. Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, inženieristehnologs, speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Jaunsvirlaukas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40172.
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196. Bergmans Edgars Vilis Jāņa d., dzimis 1910.g. Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (pagasta rakstveža dēls), izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma
apriņķī, Pūres pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.11.1941.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40166.
197. Bergmans Jēkabs Kārļa d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, virpotājs, speciālā norāde: “darbā
izmantošanas kategorija – viegls fiziskais darbs”, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Maskavas pilsētā, (”Krivoi pereulok”) Greizā šķērsiela(?) 4, dzīv.28., Maskavas kara
apgabala kara tribunāls 23.03.1939.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 4 gadiem, termiņa sākums – 26.06.1938.g., termiņa beigas – 26.06.
1942.g., ieradās Vjatlagā 06.12.1939.g. no Kirovas, miris 19.01.1941.g. 6.lagpunkts,
Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.275731.
198. Bergolcs [Bergholts] Mārtiņš Ivana [Jāņa] d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
finanšu darbinieks, krājkases direktors, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Linit(?)
mājās (Latvijā), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 08.05.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40150.
199. Bergs Andrejs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1887.g. Latvija, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kancelejas darbinieks, līdz arestam
dzīvoja Tālo Austrumu (Piejūras) apgabalā, Vladivostokas rajonā, Tavričankas ciematā
(Krievijā), 19.04.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 06.12.1937.g., termiņa
beigas – 06.12.1947.g., ieradās Vjatlagā 30.10.1940.g. no Kotlasas, miris 23.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 34045.
200. Bergs Juris Jāņa d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī, Sieksātes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, laukstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40237.
201. Bergs Paulis, dzimis 1908.g. Jelgavas apriņķī, Livbetikas (Līvbērzes/?/) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Vaniberi /?/[tā dokumentā] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40136.
202. Bergs Rūdolfs Krista d., dzimis1908.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pilsētā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.04 1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40207.
203. Bergs Teodors Kriša d., dzimis1889.g Ventspils apriņķī, Puzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (kurpnieka dēls), izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kooperators, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40143.
204. Bergs Vladimirs Ivana d., dzimis 1897.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Izdješkovas
rajonā, Izdješkovo ciematā (Krievijā), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6., 58.9. un 58.10-1. pantiem piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.
1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 01.03.1939.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.16344.
205. Berdiņš [Vērdiņš] Eduards Justina d., dzimis 1900.g. Daugavpils apriņķī, Višķu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, militārpersona, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Raiņa ielā
105, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 30.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.
42032.
206. Berkmans Pēteris Kārļa d., dzimis 1879.g. Ventspils apriņķī, Ventas[?] [Sarkanmuižas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja
Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40210.
207. Berķis [Breķis] Jānis Mārtiņa d., dzimis 1888.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, rēķinvedis, kalpotājs, sekretārs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils pilsētā, (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41963 (?),
208. Berķis Teodors Teodora d., dzimis 1898.g. Rīgas apriņķī, Doles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41416.
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209. Bermans Dāvids Idela d., dzimis 1883.g. Bauskas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “spekulants”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Sovetskas
[Padomju] ielā 28, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts (?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42045.
210. Bermuss Jūlijs Kārļa d., dzimis 1899.g. Ņegurskas (?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, namdaris, kalējs, speciālā norāde: “no ieslodzītajiem,
darbā izmantošanas kategorija – “smags fizisks darbs”, bez noteiktas dzīves vietas,
03.11.1938.g. IeTK Gorkijas apgabala pārvaldes sevišķā „troika” pēc KPFSR KK
58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 22.03.
1938.g., termiņa beigas – 22.03.1948.g., Kirovas apgabaltiesas krimināllietu kolēģija
Vjatlagā 13.01.1942.g. pēc KPFSR KK 167.1.panta (laupīšana) piesprieda brīvības
atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums 13.01.1942.g., termiņa beigas – 22.03.
1951.g., ieradās Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 10.07.1942.g., 2.lagpunkts,
Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.19378.
211. Berners [Josels] Mozes Belaida d., dzimis 1889.g. Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Piļsema [tā
dokumentā] ielā 12, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.07.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40227.
212. Bernickis (Logins) Vladimirs Alekseja d., dzimis 1898.g. Pleskavas apgabalā, Ostrovas
pilsētā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (kurpnieka dēls),
izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, skolotājs, speciālā norāde: “lauku māju
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Pildas pagastā (Latvija), 02.12.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42023.
213. Bernšteins Arturs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1895.g. Ventspils apriņķī, Donaiskas [tā
dokumentā] [Dundagas-(?)] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kuģa mašīnu meistars, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils pilsētā, Krindes[?] ielā 21, dzīv.2., izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1941.g. 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41985.
214. Berziks (Berzins) Roberts Fridriha d., dzimis 1884.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Maskavas pilsētā
(Krievijā), 10.10.1938.g. IeTK Maskavas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK
58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1938.g., termiņa beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 11.11.1938.g. no
Maskavas, miris 30.04.1940.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.17191.
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215. Bērziņš Arvīds Andreja d., dzimis 1897.g. Rīgas apriņķī, Doles pagastā, Žagaru mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
14.04.1943.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
10.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41993.
216. Berzins Deniss Sergeja d., dzimis 1907.g. Vorošilovas rajonā (Baškirija/Tatarstana/
Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, bez specialitātes, speciālā
norāde: “darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja
Krievijā, Gorkijas apgabalā, Dzeržinskas pilsētā, Vorošilova ciematā, 10.12.1938.g. IeTK
Gorkijas apgabala pārvaldes sevišķā „troika” pēc KPFSR KK 58.6.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 27.01.1938.g., termiņa beigas –
27.01.1948.g., ieradās Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 19.08.1941.g.,
8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.19377.
217. Berzins Pēteris Jura d., dzimis 1880.g. Latvijā, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Veļižas pilsētā Engelsa ielā 7, IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.02.1938.g., termiņa beigas –
15.02.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 18.04.1939.g.,
8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.16345.
218. Bethers Pauls Jāņa d., dzimis1899.g. Bauskas apriņķī, Jaunsaules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dzintaru
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.10. 1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41957
219. Bērends Fricis Jāņa d., dzimis 1906.g. Liepājas apriņķī, Embūtes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
17.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40185.
220. Bērtulis Fricis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Autska(?) [tā dokumentā]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam
dzīvoja Tukuma apriņķī, Lestenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40229.
221. Bērtulsans {Bērtulsons] Fricis Andreja d., dzimis 1891.g. Talsu apriņķī, Laucienes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
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Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “turīgs zemnieks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40204.
222. Bērza [Berza] Pimons Afanasija d., dzimis 1876.g. Rēzeknes apriņķī, Galēnu pagastā,
Cepeļu(?) mājās (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, lasīt mazpratējs,
bezpartejiskais, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Preiļu pagastā,
Štikānu (?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.06.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42018.
223. Bērziņš Augusts Ernesta d., dzimis1897.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kantorists, kalpotājs, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40189.
224. Bērziņš Isaaks [Jānis] Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1898.g. Rēzeknes apriņķī, Antononas
(Atašienes/?/)[Andrupenes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, mehāniķis,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Ļucinskas [Ludzas] ielā 54, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.41969.
225. Bērziņš Jānis Reiņa d., dzimis 1902.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Bencēnu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.01.1943.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41955.
226. Bērziņš Jēkabs Jorēna d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī, Vērgales pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zile Ksaventa”
[“Zemnieku savienība”] biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “zemes
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40129.
227. Bērziņš Karlišs [Kārlis] Teodora d., dzimis 1902.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 05.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40215.
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228. Bērziņš [Berzintš] Krišs Sīmaņa d., dzimis 1886.g. Aizputes apriņķī, Sakas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, dzirnavnieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas
apriņķī, Krotes pagastā, Melderu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40196.
229. Bērziņš Pēteris Jura d., dzimis 1887.g. Daugavpils apriņķī, Krustaļskas (?) pagastā,
Leišupnešu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļa meistars, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes apriņķī, Rēzeknes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41970.
230. Bērziņš Pēteris Alfrēds Pētera d., dzimis 1906.g. Jelgavas apriņķī, Kouspilsskas [tā
dokumentā] pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41161.
231. Bērziņš (Berzinšs) Pēteris Pētera d., dzimis 1913.g. Madonas apriņķī,Cesvaines pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.41417.
232. Bērziņš Reinholds Ivana d., dzimis 1908.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas (Malnavas)
pagastā, Malnavas stacijā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “zemes īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Mezniku/?/ [Mežinieku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personas lieta arhīvā – Nr. 42022.
233. Bērziņš Roberts Ivana d.,. dzimis 1892.g. Rīgas apriņķī, Ašaronas [?](?) pagastā (Latvija)
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Vjazenskas
pagastā, Čenguru(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.05.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41971.
234. Bērzkalns Kārlis Krista d., dzimis 1893.g Ventspils apriņķī, Zūru pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Užavas pagastā
(Latvija), 18.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
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IeTK Juhnovas LDN, miris 07.03.1943.g., 7.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40252.
235. Bērzkalns Pāvils [Pauls] Viļa d., dzimis 1914.g. Ventspils apriņķī, Ziras pagastā
(Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.12.
1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40186.
236. Bērzkalns Vilis Viļa d., dzimis 1875.g. Ventspils apriņķī, Zirčēnu (?) mājās (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Gāzes [?] ielā
25, dzīv. 3., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41408.
237. Bērzs Fridrihs Vilhelms Ferdinanda d., dzimis 1904.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais,
kurinātājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40131.
238. Bērzups Ern[e]sts Jēkaba d., dzimis 1876.g. Valkas apriņķī, Jaungulbenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Tvaika ielā 15, dzīv.4., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40244.
239. Bičinskis Vladimirs Ivana d., dzimis 1880.g. Smoļenskas apgabalā, Roslavļas pilsētā
(Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Smilšu ielā 26, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.09.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42011.
240. Bierands Žanis Juld[r]iķis Hermaņa d., dzimis 1901.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Kalvenes pagastā Aizputes apriņķī (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40144.
241. Bilders Ivans Andreja d., dzimis 1889.g. Smoļenskas apgabalā, Stodoļiščenskas rajonā,
Rogovo sādžā, Aņenkas(?) viensētā (Krievija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Roslavļas rajonā, Krapivenskas ciema
padomē (Krievija), 08.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc
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KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
17.06.1938.g., termiņa beigas – 17.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 20.04.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 18335.
242. Bilders [Bildere] Marta Friča m., dzimusi 1909.g. Gaļičinskas apdz.vietā (Baltkrievija),
latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Šantolovskas mācību
saimniecībā Stodoļiščenskas rajonā Smoļenskas apgabalā (Krievija), 26.09.1938.g. IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 07.06.1938.g., termiņa beigas – 07.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 20.11.1941.g., lagpunkts “Zujevka”, Muhino ciems, personas lieta arhīvā – Nr.16775.
243. Binde[r]manis Arvīds Eduarda d., dzimis 1903.g. Rēzeknes apriņķī, Berzinskas
(Bērzgales /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42051.
244. Binders Naums Josifa d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā
norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Marijas ielā 28), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40249.
245. Birzaks Ivans [Jānis] Osipa d., dzimis 1908.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā, Birzas
mājās [muižā] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41992.
246. Birzgalis Ivans [Jānis] Mārtiņa d., dzimis 1900.g. Cēsu apriņķī, Mastronskas (Mazstraupes /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, Centrālajā ielā 9, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.
1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42031.
247. Birzjanskis [Biržanskis] Meiers Icika d., dzimis 1875.g. Kauņas guberņā (Lietuva),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas pilsētā,
Eļbavskas [Ļibavskaja, Liepājas?] ielā 15, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41411.
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248. Birznieks Jānis Pētera d., dzimis 1901.g. Liepājas apriņķī, Bārtas pagastā, Birziņu mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
“Jaunsaimnieku partijas” biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieks, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Laidzes pagastā, Volgdala(?) [Valdgales]
stacijā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40211.
249. Birznieks Kārlis Kārļa d., dzimis 1885.g. Aizputes apriņķī, Rudbāržu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zīles mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40127.
250. Birž-Bogdans [Birze] Boļeslavs Staņislava d., dzimis 1908.g. Daugavpils apriņķī,
Valdenas (?) pagastā, Rimšānu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Libertu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40162.
251. Biržs Zundels Faivisa d., dzimis 1903.g. Cēsu (?) apriņķī, Kirčinas (Kirstes /?/) [Kārļu]
pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Vestersa [?]
ielā 59, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42010.
252. Bisenieks Eduards Jāņa d., dzimis 1901.g. Auzeļu (?) (Alūksnes/?/ [Alsviķu ]) pagastā
Valkas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – nepabeigta augstākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, tehniķis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā, Mazbērsteles [muižā],
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42043.
253. Bīnaus [Binavs] Fricis Kriša d., dzimis 1901.g. Zamitinskas (?) [Zemītes] pagastā
(Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Bandas mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40221.
254. Blaus Augusts Kārļa d., dzimis 1902.g. Smoļenskas (Veļikolukskas/Pleskavas) apgabalā,
Usvjatskas rajonā, Šmirju sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 02.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” pēc KPFSR KK 58.4., 58.10. un 58.11.pantiem piesprieda brīvības atņemšanu
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uz 10 gadiem, termiņa sākums – 17.07.1938.g., termiņa beigas – 17.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 15.07.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16355.
255. Blaževičs Arturs Julians Ādolfa d., dzimis 1914.g. Folvardskas (Ludzas) apriņķī, Ciblas
pagastā, Bogoslavo(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiemkulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, dzirnavnieks, galdnieks, atslēdznieks,
mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41981.
256. Bleivo Aleksandrs Ivana d., dzimis 1905.g. Madonas apriņķī, Sarkaņu pagastā, Doroņu
[?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, stacijas dežurants, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes-1 stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.06.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41980.
257. Bleke Jānis Jāņa d., dzimis 1901.g. Bārbeles pagastā Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 12.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.42042.
258. Bliska Augusts Gedarta [Ģederta] d., dzimis 1900.g. Kuldīgas apriņķī, Rendas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Putriņu /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.10.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40206.
259. Blodāns Voldemārs Reiņa d., dzimis 1904.g. Madonas apriņķī, Vestienas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, vilcienu sastādītājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.03.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42008.
260. Bloms Ivans [Jānis] Pētera d., dzimis 1895.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “pieder 14 ha zemes”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Indrānu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.
42024.
261. Blonšteins [Blošteins] Boruhs Ābrama d., dzimis 1888.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
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specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rīgas ielā 69), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.41976.
262. Blonšteins [Blošteins] Izrails Nouhs Ābrama d., dzimis 1882.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, lasītpratējs (autodidakts),
bezpartejiskais, tirdzniecības darbinieks, speciālā norāde: “veikala īpašnieks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kr.Valdemāra ielā 33), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.42006.
263. Blonšteins [Blošteins] Ruvins Juda Ābrama d., dzimis 1888.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rīgas ielā 64),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 29.09.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41986.
264. Blotons [Blodons] Andrejs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1899.g. Vietalvas [?] pagastā,
Kalnamuižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas apriņķī,
Pļaviņu pilsētā, Daugavas ielā 54, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.03.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41962.
265. Blumbergs Arnolds Jāņa d., dzimis 1912.g. Jelgavas apriņķī, Bēnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Lauku ielā
4, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņermšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 14.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje –2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40229.
266. Blumbergs Eduards Vilhelms Jāņa d., dzimis 1883.g. Tukuma apriņķī, Praviņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, zemes ierīkotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Vaugaraunis/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40201.
267. Blumbergs Ernests Fridrihs Jāņa d., dzimis 1885.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis, kalpotājs, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Tukuma pilsētā, Rīgas ielā 1b, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.12.1941.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40222.
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268. Blumbergs Jānis Jāņa d., dzimis 1886.g. Tukuma(?) apriņķī (Latvija), latvietis(?), PSRS
pavalstnieks, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Tukuma apriņķī, Praviņu pagasts,
Garauži(?) mājas, precējies, 2 bērni (meitas), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz
Krasnojarskas novada Kazačinskas rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g.
dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/
Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), miris (pirms
lēmuma pieņemšanas izmeklēšanas lietā) 10.07.1941.g.(?), 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats(?), ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Lota Žeņa Pētera m., dzimusi
1890.g., atbrīvota 15.08.1947.g., meita – Mirdza Jāņa m., dzimusi 1916.g., atbrīvota
15.11.1946.g., meita – Velta Jāņa m., dzimusi 1918.g., atbrīvota 23.01.1956.g.,
reģistrācijas ieraksts par ierašanos Vjatlagā – Nr. 43017, ierindas uzskaites kartiņa
un ieslodzītā personālā lieta Vjatkas LDN – Iestādes K-2321 – Vjatkas LDIM pārvaldes
arhīvā nav, arhīva uzskaites lieta – Nr. 14212, УКП – 618.
269. Blumbergs Jānis [Josels] Jāņa [Jankela] d. (Jezeļs-Jānis-Jasilis Jankeļa d.), dzimis 1907.
[1886.] g. Liepājas apriņķī, Grobiņas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lielā iela 49-50?), neprecējies, IeTK orgāni arestēja
14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals),
miris (pirms lēmuma pasludināšanas izmeklēšanas lietā) 11.07.1941.g. no plaušu
tuberkulozes, 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43018
(6 lapas), arhīva uzskaites lieta – 20297(?), УКП – 337(?).
270. Blumbergs Jēkabs Kārļa d., dzimis 1887.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.06.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42009.
271. Blūmenaus Velmans [Zelmans] Jazels Ābrama d., dzimis 1900.g. Talsu apriņķī,
Kandavas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6
klases, bezpartejiskais, pulksteņmeistars, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā,
Bališ(?)[tā dokumentā] ielā 28, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40225.
272. Blūmentāls Nikolajs Hristofora [Kristapa] d., dzimis 1882.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem (rūpnīcas īpašnieka dēls),
izglītība – vidējā, (reālskola), bezpartejiskais, bez specialitātes, rūpnīcas direktors, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.04.1942.g.
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40219.
273. Blūms Arvīds Kārļa d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Naudītes pagastā (Latvijā),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “liels kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Šušuru mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40190.
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274. Blūms Kārlis Teodora d., dzimis 1907.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs,
farmaceits, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 17.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40159.
275. Blūzmanis Vladimirs [Voldemārs] Andreja d., dzimis 1891.g. Špodbeļskas (Valkas/?/)
apriņķī, Gaujienas novadā (pagastā) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, bez noteiktas
nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja Bebrenes pagastā, Dombrānu mājās (Latvijā),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 31.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41983.
276. Bļinovs Nikolajs Vasilija d., dzimis 1875.g. Rīgas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks,
rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Alejas ielā 5, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma (?), miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.10.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.41410.
277. Bļumbergs [Blumbergs] Jessels [Josels] Janko [Jankela] d., dzimis 1886.g. Grobiņas
pilsētā Liepājas apriņķī (Latvijā), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, (Lielajā
ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.07.1941.g. no plaušu tuberkulozes,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41409.
278. Bļumentaļs Ideļs [Judele] Haima d., dzimis 1868.g. Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, ādminis, līdz
arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.08.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41415.
279. Bogdanovs Pēteris Parfena [Parfīrija] d., dzimis1885.g. Pleskavas pilsētā (Krievija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, elektromontieris, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), 02.12.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
10.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41973.
280. Bogdanovičs Fricis Žaņa d., dzimis Ventspils apriņķī, Piltenes pilsētā (Zūru pagastā /?/)
(Latvija), latvietis, dzimtā valoda latviešu, pārvaldīja krievu valodu, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, lasīt mazpratējs, bezpartejiskais, bez specialitātes, strādnieks
(transporta daļā /?/, 1930.-1941.g.) precējies, 1 bērns (dēls), sevišķa piezīme: “dienēja
SZSA (ierindnieks) un Latvijas Armijā (1932.-1934.g., ierindnieks), bez noteiktas dzīves
vietas”, līdz arestam dzīvoja Vindavas/Ventspils pilsētā (Latvija), 14.06.1941.g. IeTK
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orgāni arestēja dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals),
13.07.1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fiziskais darbs”,
“nestrādājošais vājinieks”), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.01.1942.g.,
no asa kolīta, plaušu tuberkulozes, dekompensētā miokardīta, 7.lagpunkta štāba
apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40132. (6 lapas).
281. Bogdans Staņislavs Ādama d., dzimis 1891.g. Daugavpils apriņķī, Kavnarskas (?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “militārais speciālists”, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Daugavpils(?) apriņķis, Višķu pagasts Trimuļu
apdz.v., precējies, 2 bērni (meitas), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas
novada Irbejas rajonu (Krievija), IeTK orgāni 14.06.1941.g. arestēja dzīves vietā,
izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), nometināts 7., 9.,un
5.lagpunktā, aizbrauca 28.12.1942.g. uz Kirovu – apgabala pilsētu (“IeTK Kirovas
apgabala pārvaldes rīcībā”), piespriests augstākais soda mērs(?), nošauts 14.01.1943.g.
(?), Kirovas pilsēta; ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Bogdana Juzefa Donata
m., dzimusi 1900.g., atbrīvota 02.07.1957.g., meita – Ģertrūde Staņislava m., dzimusi
1924.g., atbrīvota 02.07.1957.g., meita – Irena Staņislava m., dzimusi 1930.g., atbrīvota
12.06.1956.g., personālā lieta – Nr. 42001, (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
LDIMP arhīvā [tās] nav), arhīva uzskaites lieta – Nr. 14602/Ļ-8562, УКП – 230.
282. Boložins Kondratijs Fjodora d., dzimis1880.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Vecticībnieku brālības loceklis, bez
specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strādnieku ielā 25),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1943.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42013.
283. Boļšesoļskis Mihails Pāvela d., dzimis 1891.g. Saratovas guberņā (Staļingradas/
Volgogradas apgabals), Kamišinas pilsētā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem (ierēdņa dēls), izglītība – augstākā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Oktobra ielā 51, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “cīņu pret revolūconāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.06.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41974.
284. Bonders Haralds Teņa d., dzimis 1899.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, tautas
izmeklētājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vilandes ielā 4, dzīv.12.), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “aktīvu cīņu pret revolūcionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06 1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
16.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40248.
285. Bonjē Arnolds Jēkaba d. dzimis 1884.g. Kurzemē (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no kalpotājiem, tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Ļeņingradas (Novgorodas)
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apgabalā, Novgorodas rajonā, Muravji(?) ciemā (Krievija), 13.09.1938.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 10.03.1938.g., termiņa beigas – 10.03.1948.g., ieradās
Vjatlagā 26.02.1939.g. no Kirovas, miris 27.01.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciematā, personālā lieta arhīvā – Nr. 23849.
286. Boris-Borisovs [Boriss] Andrejs Jēkaba d., dzimis 1867.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļu celtnieks, speciāla norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Rēznas pagastā, Vaskānu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42050.
287. Boriss [Boris] Rogivalds [Romualds] Andreja d., dzimis 1910.g. Rēznas [Ružinas?]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem (muižnieka dēls),
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, linu un linsēklu
brāķeris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils apriņķī, Preiļu pilsētā, Rožinskas
[Ružinas] ielā 34, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42048.
288. Borodina Jūlija Ivana m., dzimusi 1898.g. Ļeņingradas/Novgorodas apgabalā, Bateckas
rajonā, Ņehinsas ciema padomē, Dubrovkas sādžā (Krievija), latviete, PSRS pavalstniece,
no strādniekiem, srādniece, līdz aresam dzīvoja dzimšanas vietā (Oktobra dzelzceļa
stacijā Ļubogļadi/?/), 03.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
04.04.1938.g., termiņa beigas – 04.04.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.10.1938.g. no
Kirovas, mirusi 31.07.19422.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 14517 (?).
289. Boža Eduards Jāņa d., dzimis 1906.g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, gatera strādnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 04.12.1947.g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara
tribunāls pēc KPFSR KK 58.1.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem,
termiņa sākums 20.07.1947.g., termiņa beigas – 20.07.1972.g., ieradās Vjatlagā
20.03.1948.g. no Rīgas cietuma, miris 13.08.1948.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personas lieta arhīvā – Nr.109121.
290. Bože Konrāds Žaņa d., dzimis 1915.g. Ventspils apriņķī, Zlēku pagastā, Trumpes mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – 6 klases,
bezpartejiskais, biškopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40133.
291. Bračus [Braučis] Alfrēds Anša d., dzimis 1915.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
namdaris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Bērzu ielā 7), PSRS IeTK Sevišķā
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apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
26.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40153.
292. Brants Eduards Otto d., dzimis 1907.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Pelza [Peldu] ielā 20, dzīv. 2.), ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 28.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu kolēģija pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta piesprieda augstāko soda
mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr.40154 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
293. Braunfelds Bērtulis Friča d., dzimis 1900.g. Talsu apriņķī, Pastendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Līgotņu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.01.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40220.
294. Braunfelds Jānis Kārļa d., dzimis 1888.g. Liepājas(?) apriņķī, Embūtes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bez specialitātes,
kantorists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Kroiniajana ielā [Kr. Barona]
ielā 131, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40200.
295. Brauns Mārtiņš Jāņa d., dzimis 1900.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
jūrnieks, bocmanis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40191.
296. Brauns Mihaels [Miķelis] Kārlis Ferdinanda [?] [Fiļdinonda] d., dzimis1890.g. Daugavpils pilsētā (Latvijā), vācietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, miesnieks, desu meistars, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tautas
ielā, 1), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41412.
297. Braže [Brože] Kārlis Kārļa d., dzimis 1901.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, advokāts,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Akadēmijas ielā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.12.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.40235.
298. Braže Voldemārs Gederta d., dzimis 1896.g. Jēkabpils [Ogres] apriņķī, Jaunjelgavas
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
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bezpartejiskais, uzskaites darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Čakstes[?] bulvārī 21, dzīv. 6.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu
pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.06.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.40236.
299. Bražņevičs-Eglēns [Egliens] Voldemārs Mārtiņa d., dzimis 1902.g. Kuldīgas apriņķī,
Kursīšu pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda latviešu, pārvaldīja krievu un vācu
valodu, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā (lauksaimniecības skola),
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, precējies, 2 bērni (meita un
dēls), speciālā norāde: “zemes īpašnieks, “kulaks”, izmantoja algotu darbu; bija
ārzemēs – Dānijā, 1926.gadā, 3,5 mēnešus praktiskā darbā pēc lauksaimniecības skolas
beigšanas; dienēja Latvijas Armijā (1927.-1928.g., jaunākais leitnants/?/)”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (apdz.v. Rutkos), 14.06.1941.g. IeTK orgāni arestēja dzīves
vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), 13.07.1941.g. ieskaitīts
darba spēju 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”. “nestrādājošais vājinieks”), miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g. no dekompensēta miokardīta, bronhīta un
avitaminozā enterīta, 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, radinieki (meita Eglēna
Indra Voldemāra m., pēc ziņām 02.06 1947.g.) – Latvijā, Saldus pilsētā Sporta (?) ielā
1, personālā lieta arhīvā – Nr.40192. (11 lapas).
300. Brečs Andrejs Jēkaba d., dzimis 1890.g. Smoļenskas apgabalā, Prečistenskas rajonā,
Rostovskas sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, kalējsuzsitējs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 13.06.1938.g., termiņa beigas – 13.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 26.11.1938.g. no Kirovas, miris 24.06.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciematā, personālā lieta arhīvā – Nr. 19124.
301. Brediķis [Brēdiķis] Augusts Močes [Mārča ] d., dzimis 1906.g. Liepājas apriņķī,
Ziemupes pagastā, Nemenes(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
speciālā norāde: “Latvijas Armijas apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40135.
302. Bredis [Briedis] Ivans (Jānis) Pētera d., dzimis 1892.g. Lietuvā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, ekonomists, plānotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Rūpniecības ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 13.06.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41427.
303. Breidis Arvels Aleksanda d., dzimis 1899.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, galvenais konduktors, bez noteiktas dzīves
vietas, speciālā norāde: “evakuētais”, 23.07.1941.g. Jaroslavļas dzelzceļa kara tribunāls
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pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11.pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 15.07.1941.g., termiņa beigas – 15.07.1951.g., ieradās Vjatlagā
04.10.1941.g. no Jaroslavļas, miris 25.06.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 49280.
304. Brekters Visvalds Andreja d., dzimis 1903.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieku darbnīcas īpašnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Daurunes (?) ielā
22), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40184.
305. Bremze Rūdolfs Andreja d., dzimis Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – zemākā (speciālie mašīnbūves kursi), bezpartejiskais, ūdens
sūknētavas mašīnists, līdz arestam dzīvoja Latvijas Dzelzceļa stacijā Skrīveri [?],
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 13.10.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41965.
306. Brencsons Andrejs Andreja d., dzimis 1911.g. Ventspils apriņķī, Baltenes [tā dokumentā]
(Piltenes /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.05.1942.g., 7.lagpunkts (?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40240.
307. Brencsons Andrejs Jura d., dzimis 1884.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā, Ļuspopla
(?) [tā dokumentā] [Lejaspūpoli] mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.12.
1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40239.
308. Brenčuks Otto Kriša d., dzimis 1894.g. Ilūkstes apriņķī, Aknīstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.
41426.
309. Brenčuks Pēteris Jāņa d., dzimis 1901.g. Ilūkstes apriņķī, Aknīstes pagastā, Krickānu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, ierēdnis, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Kārsavas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.12.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42005.
310. Brēze [Brieze] Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Rīgas apriņķī, Doronskas [tā dokumentā] [Dreiliņu] pagastā, Dombrēzes (?) mājās (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks,
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no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41994.
311. Brics [Georgijs] Jegors Jegora d., dzimis Jelgavas pilsētā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Aizkalnes pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.07.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42019 (?).
312. Briedis-Jēgersons Aleksandrs Ernsts [Nikolajs] Jura d., dzimis 1896.g., Jelgavas apriņķī,
Bukaišu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, ”aizsargu” organizācijas biedrs, kantorists, kalpotājs, speciālā norāde:
“policijas priekšnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Peldu ielā 3,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40195.
313. Briedis Genrihs [Heinrihs] Pētera d., dzimis 1891.g. Talsu apriņķī, Kandavas pagastā,
Viesturu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40197.
314. Briekmanis Fricis Vilis [Augusts] Friča d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Lielauces
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40164.
315. Brikkers-Prikeļs Augusts Jāņa d., dzimis 1878.g. Tartu pilsētā (Igaunija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem (lieliem kulakiem), izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, privātuzņēmējs, speciālā norāde: “restorāna īpašnieks”, līdz arestam
dzīvoja Kuldīgas pilsētā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.06.1942.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40250.
316. Brikuļs Pēteris Vikentija d., dzimis 1898.g. Rīgas apriņķī, Medjansku [?] apdz.vietā
(Latvija), PSRS pavalstnieks, latgalietis, no zemniekiem, izglītība – vidējā, VK(b)P biedrs,
partijas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Kazahstanā, Alma-Atas pilsētā, Ļeņina ielā
12, PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija 08.06.1941.g. pēc KPFSR KK 58.8. un 58.11.
pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 22.05.1938.g.,
termiņa beigas – 22.05.1946.g., ieradās Vjatlagā 24.07.1941.g. no Butirku cietuma
(Maskavā), miris 31.01.1946.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 43541.
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317. Brilmanis Juris Žaņa d., dzimis 1911.g. Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40170.
318. Briņķis Juris Ivana [Jāņa] d., dzimis 1895.g. Smoļenskas (Veļikolukskas/Kaļiņinas/
Tveras) apgabalā, Beļskas rajonā, Buličevo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Safonovskas rajonā,
Tuntovo(?) sādžā, 10.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” par
“kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 25.07.1938.g., termiņa beigas – 25.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 07.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 18353.
319. Briņķis Dmitrijs Ivana d., dzimis 1907.g. Smoļenskas apgabalā, Hatimirska rajonā,
Bulačevo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Safonovskas rajonā, 02.10.1938.g. IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 24.07.1938.g., termiņa beigas – 24.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 12.03.1943.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.18352.
320. Briško Augusts Augusta d., dzimis 1906.g. Jelgavas apriņķī, Berzmugtskas (Bērzes)
[Bērzmuižas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, jurists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas
pilsētā, Mātera ielā 30, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40176.
321. Brizga Mihails [Miķelis] (Mikais) Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1889.g. Liepājas apriņķī,
Nīcas pagastā, Egi(?) [Jēču] apdz.vietā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07. 1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.06. 1942.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41406.
322. Brīmanis Jānis Kristapa d., dzimis 1891.g. Talsu apriņķī, Laidzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
meistara palīgs zivju pārstrādes fabrikas virvju-tauvu cehā, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ventspils pilsētā, Saules ielā 8, dzīv.3., 23.10.1946.g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara
tribunāls pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 31.08.1946.g., termiņa beigas – 31.08.1956.g., ieradās Vjatlagā
16.04.1947.g. no Rīgas cietuma, miris 25.05.1951.g. no plaušu tuberkulozes, 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 97204.
323. Brokāns Donāts Ignata d., dzimis 1873.g. Rēzeknes apriņķī, Brendēnu (?) [tā dokumentā] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts,
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Aizsargu organizācijas biedrs, galdnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
apriņķī, Kovmašas (?)(Kaunatas/?/) pagastā Bredižu (?) [Brodaižas] apdz.vietā, (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 02.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41975.
324. Broks Donāts Antona d., dzimis 1890.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā, (Trokšu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
“Jaunsaimnieku un sīksaimnieku partijas” biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Imantu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42017.
325. Broks Josifs [Jāzeps] Pētera d., dzimis 1895.g. Rēzeknes apriņķī, Berhofskas(Barkavas/
?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, militārpersona, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā, Rīgas ielā
202, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, 21.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK
58.2.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g.
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā –
Nr.42020 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
326. Broks Vladislavs [Bronislavs] Dementija d., dzimis 1891.g. Rēzeknes(?) apriņķī,
Varakļānu pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda latviešu, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – zemākā (2 klases), bezpartejiskais, zemkopis, kara
dienests: 1914.-1919.g. krievu armijas jefreitors(?), 1920.g. – ierindnieks Latvijas
Armijā; līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, (apdz.v. Ratiniki/?/), precējies, 2 bērni
(dēls un meita), izmeklēšanā esošais, IeTK orgāni 14.06.1941.g. arestēja dzīves vietā
kā “sociāli svešu elementu”, speciāla norāde: “virsnieks, baltgvards”, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), 15.07.
1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”), miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 01.10.1941.g., no hemakolīta (sirds vājuma/?/),
9.lagpunkts, Muris stacija, kaps Nr. A-49(?), personālā lieta arhīvā – Nr.42021.
(8 lapas).
327. Brukšs Kārlis Ivana (Jāņa) d., dzimis 1898.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
inženieris-dzelzceļu celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Dzirnavu ielā
113, dzīv.20., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41425.
328. Bruners Eduards Jāņa d., dzimis 1883.g. Jēkabpils apriņķī, Saukas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.06.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41950.
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329. Brunsliepa Jānis Mārtiņa d., dzimis Ventspils(?) apriņķī, Ventas(?)[tā dokumentā]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, krāvējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ventspils pilsētā, Lipse(?) [tā dokumentā] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40198.
330. Brušvits Jānis Toma d., dzimis 1899.g. Liepājas apriņķī, Radcavskas [tā dokumentā]
(Rucavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 14.11.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40128.
331. Brūders Jānis Jāņa d., dzimis 1904.g. Aizputes apriņķī, Klosteres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Naglu/?/ mājās), 18.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.03.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40231.
332. Brūders Jāzeps Ivana [Jāņa] d., dzimis 1890.g. Aizputes apriņķī, Gudenieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.10.1941.g. 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40145.
333. Brūveris Alfrēds Pauls Jēkaba d., dzimis 1911.g. Ventspils pilsētā (Latvija) latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (jūras kapteiņa dēls), izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40142.
334. Brūveris Kārlis Bērtuļa d., dzimis 1872.g. Aizputes apriņķī, Valtatskas (Valtaiķu /?/)
pagastā, Laidu apdz.vietā (Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Brūveru mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.11.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40199.
335. Brūveris Teodors Jāņa d., dzimis 1913.g. Jelgavas apriņķī, Pļeskas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
mašīnrakstītājs [?], kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
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sprieduma pasludināšanas) 09.01.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40157.
336. Bubess Kārlis Ivana d., dzimis 1877.g. Mogiļevas apgabalā (Baltkrievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, bez specialitātes, dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 27.02.1945.g. no Mogiļevas, miris (pirms lēmuma pasludināšanas izmeklējamā lietā), 06.07.1945.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 81131.
337. Bubindus [Bubinduss] Krišs Mārtiņa d., dzimis 1889.g. Kuldīgas(?) pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no trūcīgiem zemniekiem, izglītība – vidējā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam
dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.06.1942.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40245.
338. Bucenieks Aloizs Česlavs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem -laukstrādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, komercaģents, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Rēzeknes pilsētā, Brīvības ielā 10, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 26.05.1950.g., 8.lagpunkts,
Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41978.
339. Bucenieks Eduards Matīsa d., dzimis 1885.g. Bebenes (?) [tā dokumentā] [Bebrenes]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, meistars, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
apriņķī, Maltas pagastā, Maltas stacijā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42049.
340. Budeņs [Budiņš] Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1879.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.11.1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.
40141.
341. Budevičs Reinholds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
metālvirpotājs, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Viļānu pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 10.12.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42026.
342. Budrevskis Artjoms [Artemijs] Potapa d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī, Rezinskas
(Rēznas /?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jasnaja
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Poļanas/?/ viensētā), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
25.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2.
un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta arhīvā – Nr.
41982, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
343. Buķis Ādolfs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1894.g. Ilūkstes apriņķī, Beberneskas (Bebrenes /?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja apdz.vietā Ušjo
(?) (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.08.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42003.
344. Bulāns Jānis Pētera d., dzimis 1894.g. Rīgas apriņķī, Bīriņu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dunenku [Dūnieku]
/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41968.
345. Bulda Boriss Fjodora d., dzimis 1912.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, mucinieks, celtniecības strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sarkanarmijas ielā 35),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42030.
346. Buļbiks Ivans [Jānis] Osipa [Jāzepa] d., dzimis 1905.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam
dzīvoja Ludzas apriņķī, Mērdzenes pagastā (Latvijā), 02.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 26.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacijā, personālā lieta arhīvā – Nr.41996.
347. Bumbērs [Bumbieris] Ernsts [Ernests] Jāņa d., dzimis 1881.g. Aizputes apriņķī, Lažas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dūku mājās/?/), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.09.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40194.
348. Bumbulis Jānis Mihaila {Miķeļa] d., dzimis 1897.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā,
Silkjas (?) [Sīkles] muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, agronoms, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40155.
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349. Bumbulis Jēkabs Jāņa d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Ņiženskas (Nīcas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40134.
350. Bumbulis Rūdolfs Andreja d., dzimis 1914.g. Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā,
Bumbuļu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Nīcas pagastā, Mežsarga viensētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40213.
351. Bundže Vladimirs Georgija d., dzimis Valkas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis (Kokmateriālu
sagādes uzņēmuma galvenais grāmatvedis), līdz arestam dzīvoja Krievijā, Kirovasapgabala pilsētā, 2.Padomju ielā 39, dzīv. 5., Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 11.03.1943.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem ar īpašuma konfiskāciju, termiņa
sākums – 06.01.1943.g. termiņa beigas – 06.01.1953.g., ieradās Vjatlagā 18.03.1943.g.
no Kirovas, miris 23.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, reabilitēts 30.(?)
09.1956.g., personālā lieta arhīvā – Nr. 67649.
352. Buners Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1882.g. Jēkabpils apriņķī, Maizilvaskas
(Mazzalves /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, militārais speciālists, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, Rīgas ielā 12, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas), 01.06.1942.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42028.
353. Buņišovičs (Buņimovičs) Morduhs Isaaka [Īzaka] d., dzimis 1878.g. Viļņas guberņā
(Polija/Lietuva/?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, lasīt mazpratējs,
bezpartejiskais, bez specialitātes, pārdevējs grāmatu veikalā, līdz arestam dzīvoja
Ludzas pilsētā (Latvijā), 28.11.1942.g. (?) PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 04.05.1944.g., (pēc pirmstermiņa
atbrīvošanas 17.01.1944.g.), 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41979.
354. Burgelis [Burģelis] Augusts Jāņa d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Dunalkas pagastā
(Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums–14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 18.03.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40146.
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355. Burka Jēkabs Friča d., dzimis 1895.g. Aizputes apriņķī, Dzērves pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, lokomotīves mašīnists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes pilsētā, Zamamu
[tā dokumentā] ielā 4, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.08.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40140.
356. Burkāns Harolds [Haralds] Jāņa d., dzimis 1905.g. Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Krišjāņa
Barona ielā 30, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 18.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40174.
357. Burkevičs [Burkevics] Haralds Andrejs [Eduards] Kārļa d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā
(Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (darbu uzņēmēja dēls), izglītība –
augstākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, jurists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Verturi [tā dokumentā] [Viestura] ielā 15), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40177.
358. Burkovskis Alfrēds Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Rukšu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42040.
359. Burtnieks Arturs Jāņa d., dzimis 1897.g. Valkas apriņķī, Malužskas (Mālupes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Kundānu(?) mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41995.
360. Buse Voldemārs Ernesta d., dzimis 1892.g. Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, ekonomists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 18.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.02.
1952.g.[?], 4.lagpunkts Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40139.
361. Busenbergs Žanis Lina [Līnas] d., dzimis 1903.g. Tukuma apriņķī, Matkules pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
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dārzkopis, instruktors, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu apriņķī, Sabiles pilsētā,
Baumaņa ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.03.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr. 40208.
362. Bušs Atis Jāņa d., dzimis 1898.g. Tukuma apriņķī, Vecmoku pagastā, Pouciņš (?)
[Pauciņu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, lokomotīves mašīnists,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 23.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.40167.
363. Bušs Kārlis Eduards Jāņa d., dzimis 1887.g. Jelgavas apriņķī, Valgundes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.09.
1941.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40168.
364. Butāns Kārlis Jura d., dzimis 1902.g. Jēkabpils apriņķī, Meļeļgavas [tā dokumentā]
(Mēmeles /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 22.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40175.
365. Butļevičs Mārtiņš, dzimis 1887.g. Ļeņirabdeskas (?)[tā dokumentā] pagastā, (Latvijā),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, koku
brāķeris, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Turkales [tā dokumentā] (Taurkalnes
/?/) pagastā (Latvijā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41991.
366. Buzarovs Jānis Jāņa d., dzimis 1891.g. Rīgas pilsētā (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā
norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Brīvības ielā 159, dzīv.1.)
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.07.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40251.
367. Būmans Alfrēds Pētera d., dzimis 1875.g. Bauskas apriņķī, Gornu(?) mājās (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, VK(b)P biedrs no 1925.
līdz 1935.gadam, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Pleskavas pilsētā (Krievijā), 01.11.
1940.g. Pleskavas pilsētas tiesas speciālā kolēģija pēc KPFSR KK 58.10.un 58.11.
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 02.11.1935.g., termiņa beigas – 02.11.1945.g., ieradās Vjatlagā 03.06.1941.g.
no Ļeņingradas, miris 18.12.1941.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.39644.
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368. Caberks [Cēbergs] Georgs Jāņa d., dzimis 1911.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41255.
369. Calman[i]s Modests Antona d., dzimis 1889.g. Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā,
Dvinskas [Daugavpils] ielā 17, dzīv 1., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42929.
370. Caune Nikolajs Augusta d., dzimis 1899.g. Valkas apriņķī, Gaujienas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Bīriņu pagastā (Latvija), Latvijas PSR IeM karaspēka
kara tribunāls 09.03.1949.g. pēc KPFSR KK 58.1-a.punkta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 19.05.1948.g.,
termiņa beigas – 19.05.1973.g., ieradās Vjatlagā 25.05.1949.g. no Rīgas, miris
13.11.1951.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.119518.
371. Caune Voldemārs Andreja d., dzimis 1901.g. Aizputes (Ilūkstes/?/) apriņķī, Azares
(Asares/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Šudiku mājās/?/),
12.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai (partijai)” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41264.
372. Cauns Pēteris Jāņa d., dzimis 1909.g. Daugavpils(?) apriņķī, Asņinskas (Asūnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Suanastskas (Sunākstes /?/) pagastā, Testadaze[?] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.06.1942.g., 5.lagpunktā, Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42933.
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373. Cauns [Caune] Žanis Jāņa d., dzimis 1903.g. Jelgavas apriņķī, Vecauces pagastā, Siliņu
(?) mājās (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41262.
374. Cāls Isaks Moiseja d., dzimis 1895.g. Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (miesniekiem), izglītība – zemākā, miesnieks, speciālā
norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Kupaļnajas [Peldu]
ielā 9, 12.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 05.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41263.
375. Cāns Jānis Aleksandra d., dzimis 1905.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, krāsotājs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Pivovarnaja [Aldaru-?] ielā 17, dzīv.2., PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1944.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
06.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41259.
376. Celmiņš [Ciemiņš-?] Arnolds Andreja d., dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles
pagastā, Ezītu [Ezīšu-?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Bauskas rajonā, Kurmenes pagastā, Mīļskautos[?], izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.09.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42294.
377. Celmiņš Arvīds Jāņa d., dzimis 1903.g. Jelgavas apriņķī, Sīpeles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41248.
378. Celms Ādolfs Andreja d., dzimis 1880.g. Jelgavas apriņķī, Šķibes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zemet/?/ mājās), ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr.41861 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
379. Cemels Mihails Movšes d., dzimis 1902.g. Podbradzes(?) apdz. vietā (Latvija/?/), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, fotogrāfs, līdz arestam dzīvoja
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Ludzas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42930.
380. Ceplis Kārlis Kriša d., dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, zemkopis (dārzkopis), līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Kursīšu
pagastā, Dārznieku mājās (Latvija), 12.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai (partijai)” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.02.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41245.
381. Ceplītis (Ceplittis) Arturs Jāņa d., dzimis 1914.g. Bauskas apriņķī, Codes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Smijetniki/?/ mājās), 28.11.1942.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06. 1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 26.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41865.
382. Ceplīts Jānis Jura d., dzimis 1881.g. Jelgavas apriņķī, Vilces pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41862 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
383. Ceriņš Jānis Kārļa d., dzimis 1894.g. Cēsu apriņķī, Mārsnēnu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas ”Demokrātiskais
centrs” biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Ļepoļas [Liepājas-?] ielā 52, dzīv.2., izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41269.
384. Ceriņš Reinholds Friča d., dzimis 1918.g. Jelgavas apriņķī, Valgundes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Pēternieku pagastā (Latvija), 15.10.
1946.g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.1-a.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 09.07.1946.g., termiņa beigas – 09.07.1956.g., ieradās Vjatlagā 16.05.1947.g.
no Rīgas, miris 24.05.1949.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 97372.
385. Ceriņš [Cercins] Stepans Stepana d., dzimis 1892.g. Ludzas (Abrenes/Balvu/Jaunlatgales/?/) apriņķī, Baltinavas pagastā, Gusakovo(?) apdz. vietā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis,
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līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, Kāļa [Kārļa] ielā 19,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42928.
386. Cēberis [Cēbers] Arnolds Rūdolfa d., dzimis 1909.g. Pengamas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (viensētniekiem-zemes īpašniekiem),
izglītība – 9 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 31.10.1942.g.(?), 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41866.
387. Cēbers Ernests Ernesta d., dzimis 1895.g.Liepājas apriņķī, Ziemupes pagastā (Latvijā)
latvietis, PSRS pavalstnieks, lasītpratējs, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 23.08.1951.g. Latvijas PSR VDM karaspēka kara tribunāls
pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 23.06.1951.g., termiņa beigas –23.06.
1976.g., ieradās Vjatlagā 03.12.1951.g. no Rīgas, miris 12.08.1952.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.136881
388. Cielava [Valdemārs] Jēkabs Jāņa d., dzimis 1898.g. Bauskas apriņķī, Iecavas pagastā,
Ladiņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, spirta tecinātājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42923.
389. Cielēns Alberts Eduarda d., dzimis Vendenes (Cēsu) apriņķī, Lenču pagastā, Pilke(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, inženieris-mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas rajonā, Saldus
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41258.
390. Ciematnieks [Cnematniks[?] Jāzeps Aloiza [Alises-?] d., dzimis Rēzeknes apriņķī,
Stirņakskas (Stirnienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, celtnieks-ceļinieks (meistars
šoseju būvēs), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42931.
391. Ciemiņš Rihards Jēkaba d., dzimis 1898.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, miesnieks, tirgotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.05.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41252.
392. Ciemīt[i]s Kārlis Bērtuļa d., dzimis 1881.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, bez specialiltātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.41250.
393. Cigankovs Dāvids Pankrata d., dzimis 1890.g. Mogiļevas guberņā, Čerņigovas apriņķī(?)
(Krievija/Ukraina), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 7 klases,
bezpartejiskais, Krievu sociālistu partijas biedrs(?), grāmatvedis, dzīves vieta līdz
arestam: Latvija, Mitavas/Jelgavas pilsēta (Liepājas pilsēta, Lielu[?] ielā15, dzīv.5.),
precējies, 2 bērni (meitas), ģimene izsūtīta uz Krasojarskas novadu, Pirovas rajonu
(Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli
bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN
(Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7.(?) lagpunktā, atskaitīts 10.10.1941.g.
(“atbrīvots”), miris 10.10.1941.g. 7.lagpunktā(?), Jagodnija (?) ciematā; ģimenes
sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Olga Pāvila m., dzimusi 1898.g., mirusi 01.02.1947.g.,
meita – Lidija, dzimusi 1921.g., atbrīvota 19.03.1955.g., meita – Vera, dzimusi 1922.g.,
atbrīvota 02.11.1954.g., personālā lieta – Nr.41244, (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 –
Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva uzskaites lieta – Nr.15276/П – 1629, УКП – 327.
394. Cihs Kalmanis Mihela d., dzimis 1890.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 7 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41266.
395. Cimmermanis Aleksandrs Aleksandra d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī, Rantas
(Rankes/?/)[Rendas,Raņķu-?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, arestēts 15.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
02.11.1941.g. Kirovas apgabaltiesa pastāvīgās sesijas Vjatlagā (?) krimināllietu tiesas
kolēģija pēc KPFSR KK 58.2., 58.4., un 58.10a. pantiem piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1, personālā lieta arhīvā – Nr. 41260, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
396. Cimmermanis Krišs Aleksandra d., dzimis 1889.g. Kuldīgas apriņķī, Rankes [Raņķu?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozim stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41251.
397. Cimurs Kārlis An[d]ža d., dzimis 1899.g. Starobeboļskas (?) [Vecpils-?] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Počta(?)[ Pasta]
ielā 9, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41254.
112

C

398. Cinavskis [Cinovskis] Kārlis Kristapa d., dzimis 1895.g. Talsu apriņķī, Sporinskas
(Spāres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, 22.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas
kolēģija pēc KPFSR KK 58.2.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts
10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41249, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
399. Cinavskis [Cinovskis] Teodors Jānis Jāņa d., dzimis 1901.g. Bauskas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Bauskas(?) apriņķī, Rundavas
(Rundāles/?/) pagastā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.03.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41256.
400. Cimermanis Roberts Dāvida d., dzimis 1903.g. Jelgavas (?) apriņķī, Džukaļskas (Džūkstes/?/) pagastā, Kars(?) mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41261.
401. Cinis Jēkabs Ernesta d., dzimis 1890.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, bez specialitātes, speciālā norāde: “darbā izmantošanas
kategorija – viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Gorkijas (Ņižņijnovgorodas) pilsētā, Staļina rajonā, Sovetskaja [Padomju] ielā 3, dzīv.39., 05.12.1937.g.(?)
IeTK Gorkijas apgabala pārvaldes sevišķā troika pēc KPFSR KK 58.6. un 58.11.pantiem
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 05.12.1937.g., termiņa
beigas – 05.12.1945.g., ieradās Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 30.10.1939.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19692.
402. Cirkulis Jāzeps Mārtiņa d., dzimis 1907.g. Aizputes apriņķī, Alšvangas (Alsungas)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.41253.
403. Cirsis Pēteris Friča d., dzimis 1888.g. Jēkabpils apriņķī, Sunākstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Staltānu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.
1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42932.
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404. Cīrulis Andrejs Jura d., dzimis 1887.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Krustpils
pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas
apriņķī, Ludzas stacijā, 7(?).[nams], 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.05.1943.g., 8.lagpunkts,
Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42922.
405. Cīrulis Arvīds Romana d., dzimis 1911.g. Daugavpils apriņķī, Rudavas (Rudzētu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī,
Likmenskas (Līksnas/?/) pagastā, Patmaļu apdz. vietā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 01.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42927.
406. Cīrulis Jānis Mārtiņa d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī Jurkonskas (Jūrkalnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Kundures (Gudenieku/?/) [Klosteres?] pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41265.
407. Civijans Matels [Motels] Gerša d., dzimis 1885.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, kalpotājs (sagādnieks), līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 14.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41267.
408. Cūbers [Cūbergs] Arturs [Krišs Arturs] Utopa [Ata] d., dzimis 1907.g. Tukuma apriņķī,
Grenču pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas), 18.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41452.
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409. Čačs (Zags) Francis Ādama d., dzimis 1893.g. Rēzeknes apriņķī, Galēnu pagastā apdz.v.
Skrustani(?) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (apdz.v. Sandaļt /?/), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas),
23.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42239.
410. Čakkers Rikards Pētera d., dzimis 1902.g. Sanktpēterburgas/Ļeņingradas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, tehniķis, dzīves vieta līdz arestam: Igaunijas, Tartu pilsēta, Peja ielā 34,
dzīv.7., izraidīts 1941.g. jūnijā izmeklēšanā esošais kā “sociālil svešs elements”, ieradās
Vjatlagā 29.12.1941.g. no Kirovas, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr 57654.
411. Čakša Vjačeslavs Juzefa d., dzimis 1908.g. Maskavas apgabalā, Kataņas(?) sādžā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, automehāniķis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 14.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika kā
“kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 24.07.1938.g., termiņa beigas – 24.07.1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 06.06.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.18689.
412. Čakšs Ivans Vikentija d., dzimis1886.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, agronoms, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), 12.12.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
23.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42943.
413. Čapļa Genadijs Fjodora d., dzimis1901.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zemkopis (dārznieks),
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sarkanās Flotes /Krasnoflotskaja/ ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42941.
414. Čekste Jānis Mihaila [Miķeļa-?] d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Panemunes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bez115
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partejiskais, maiznieks, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42940.
415. Čeksters Jānis Jāņa d., dzimis 1897.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas(?) apriņķī, Ebmuletskas
(Embūtes/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.03.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41257.
416. Černišovs Pāvels Fedoseja d., dzimis 1882.g. Ļeņingradas apgabalā, Pēterhofas
(Petrodvorecas) pilsētā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais vecākais unteroficieris, krāsotavas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Stučkas
ielā 23, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41272.
417. Čerņavskis Aleksandrs Mihaila d., dzimis 1897.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
16.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 23.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42937.
418. Čerņavskis Jānis Jazupa d., dzimis 1914.g. Ludzas apriņķī, Pildas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, meža
tehniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.07.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41880.
419. Česļenoks Osips Pāvela d., dzimis 1911.g. Rēzeknes (Abrenes/Balvu/Jaunlatgales/?/)
apriņķī, Tuklužes (Tilžas/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, lasītpratējs, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “bez noteiktas
nodarbošanās”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Krilovska ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42936.
420. Čiblis Pēteris Pētera d., dzimis 1902.g. Ilūkstes (Daugavpils /?/) apriņķī, Kolupskas
(Kalupes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs (apgaitnieks), līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42370.
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421. Čiekurs Undriķis [Uldriķis] Anša d., dzimis1885.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, jūrnieks, speciālā norāde: “bez noteiktas nodarbošanās”, līdz arestam
dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41270.
422. Čirneks Augusts Augusta d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem (dzelzceļniekiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā
(Latvija), 21.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 17.08.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42942.
423. Čudara Amālija Kristiāna m., dzimusi 1900.g. Tukuma pilsētā (Latvijā), latviete, PSRS
pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskā, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, 16.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, mirusi 13.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.40047.
424. Čudovičs Boriss Mihaila d., dzimis 1913.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, 25.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK
58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā –
Nr.42938 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
425. Čužajs Donāts Vikentija d., dzimis 1888.g. Daugavpils apriņķī, Krāslavas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, namdaris, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija),
16.12.1941.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
25.08.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personas lieta arhīvā – Nr. 42935.
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426. Daberts Jūlijs Hermaņa d., dzimis 1885.g. Valkas apriņķī, Kārķu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Sociāldemokrātiskās
partijas biedrs, feldšeris, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes
pilsētā, Stacijas ielā 16, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42183.
427. Dabiņš Ansis Jāņa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Povosari [Pavasari] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40454.
428. Dabulāns [Dobulāns] Andrejs Mārtiņa d., dzimis 1883.g. Jēkabpils apriņķī, Biržu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, pirms aresta dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.08.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciematā, personālā lieta arhīvā – Nr.42177.
429. Dadzis Jūliuss Ivana [Jāņa] d., dzimis 1893.g.Valkas apriņķī, Trikātas pagastā, Dadžu
mājās (Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, lopkopības instruktors, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41469.
430. Dakteris Fridrihs Alberts Eduards Jāņa [Edvarda] d., dzimis 1878.g. Kuldīgas apriņķī,
Kusitinas (Kursīšu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiemkulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aizupju mājās), 05.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacijā, personālā lieta arhīvā – Nr.40465.
431. Dambis Voldemārs Jāņa [Jēkaba] d., dzimis 1898.g. Ventspils (Aizputes /?/) apriņķī,
Alsungas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Ainadu [Vaiņodes] apdz.vietā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40452.
432. Dambrovs Oskars Jēkaba d., dzimis 1903.g. Valkas apriņķī, Sinoles pagastā, Palata/?/
mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Valkas apriņķī, Lemocemskas (Lejasciema/?/) pagastā,
Strēlnieku (?) mājās, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
10.07.1941. no Rīgas cietuma, miris 09.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41475.
433. Dancis Arvīds Emilija [Emīla] d., dzimis 1895.g. Cēsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, bezpartejiskais, ķīmiķis, slimnīcas saimniecības vadītājs,
līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 19.06.1941.g., termiņa beigas – 19.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 01.04.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personālā lieta arīvā – Nr. 41474.
434. Danenks Jēkabs Jāņa d., dzimis 1891.g.Liepājas (Cēsu/?/) apriņķī, Priekules [Priekuļu]
pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, traktorists, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Lielā
ielā 17, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40463.
435. Dardzāns Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Jēkabpils (Jakobštates) apriņķī,
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 8 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes (Rīgas/?/) apriņķī, Bebrenes
(Bebrinskas/?/) pagastā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, 25.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc
KPFSR KK 58.2. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts
10.11.1941.g.(?) sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42204 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
436. Daudišs Pēteris (Alberts) Andreja (Zahara) d., dzimis 1910.g. Ludzas aprinķī, Zvirgzdenes pagastā, Kristužānu (?) apdz.vietā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42213.
437. Daudišs Staņislavs Daņila [Donāta] d., dzimis 1894.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g. (?), 5.lagpunkts
(?), Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42215.
438. Daugs [Dauge] Pēteris Pētera d., dzimis 1897.g. Madonas apriņķī, Savelskas (Sāvienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī,
Krustpils pilsētā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.10.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42179.
439. Daugulis Modests Aleksandra d., dzimis 1901.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī,
Kārsavas pilsētā (Latvija), 05.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai (partijai)” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42200.
440. Dauguļs Josifs [Jāzeps] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1901.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes apriņķī, Kaunatas apdz.v.,
Rikonop [?] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42226.
441. Dauguris Roberts Ivana [Jāņa] d., dzimis 1899.g.Liepājas apriņķī, Kalētu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, latvietis, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40468.
442. Daukšs Pēteris Ivana [Jāņa] d., dzimis 1880.g.Vendenes (Cēsu) apriņķī, Rāmuļu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bijusī
militārpersona (virsnieks), speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam
dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Laucesas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42208.
443. Dazarts Jānis Jāņa d., dzimis 1906.g. Kuldīgas apriņķī, Rontiskas(?) [Raņku] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, namdaris, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Auras
[Lempes] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas 03.02.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40448.
444. Dārziņš Alfrēds Ernesta d., dzimis 1885.g. Jēkabpils apriņķī, Mazaveļskas [Mazzalves]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
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zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42174.
445. Dāvis Ivans [Jānis] Andreja d., dzimis 1873.g. Madonas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, jurists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Imantas ielā
45, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42216.
446. Dedinskis Jankels Vulfs Himša [Haima] d., dzimis 1900.g. Daugavpils apriņķī (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Mjasņicka ielā
59, dzīv. 8., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42205.
447. Deičmanis Antons Pētera d., dzimis 1906.g. Rēzeknes apriņķī, Sopotagaiskas (Sakstagala/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, kalējs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Deičmaņu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42227.
448. Deičs Ivans Ivana d., dzimis 1908.g. Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovskas rajonā,
Blačevo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc KPFSR KK
58.6. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 23.08.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.16441.
449. Deičs Ivans Mārtiņa d., dzimis 1889.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas (Veļikolukskas/Kaļiņinas/Tveras)
apgabalā, Biļskas (Beļskas/?/) rajonā, Ivaņkovskas ciema padomē, Holmžuravskas
(Haļižurovkas/?/) apdz.vietā, 14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc KPFSR
KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
28.06.1938.g., termiņa beigas – 28.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.12.1938.g. no
Kirovas, miris 12.04.1942.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 19273.
450. Deifelds [Dreifelds] Jānis Krista d., dzimis 1878.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas
(?) pilsētā, Rīgas Jūrmalā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41468.
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451. Delvigs Jānis Kriša d., dzimis 1905.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, partijas “Aironeks” (?) biedrs,
lidotājs, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Grants ielā 3), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.11.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40451.
452. Dembergs Teodors Nikolajs Andreja d., dzimis 1878.g. Ventspils apriņķī, Ances pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, tālbraucējs kapteinis, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.40474.
453. Denovs [Dēnavs] Vilas [Vilis] Jakuba [Jēkaba] d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī, Zlēku
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (mežsarga dēls),
izglītība – 7 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, meža brāķeris, speciālā norāde:
“tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Meža ielā 33, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40443.
454. Dents-Lents Ivans Pētera d., dzimis 1879.g. apdz.v. Zutani (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Gusino apdz.v.
(Krievija), 28.09.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK
58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 07.04.
1938.g., termiņa beigas – 07.04.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas,
miris 28.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.16521.
455. Deselis Vilis Gustavs Friča d., dzimis 1903.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis,
mežsargs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī,
Maskoti [Mazkaķu] mājās (Latvija) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.08.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40445.
456. Dēlands Kārlis Zala [Jāņa] d., dzimis 1877.g. Liepājas apriņķī, Krotes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40466.
457. Dēnaus [Dēnavs] Fricis Jura d., dzimis 1870.(1875/?/).g. Rīgas apriņķī, Sējas pagastā,
Laiderai (?) mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 26.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā Nr. 41477.
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458. Didrihsons Jēkabs Andreja d., dzimis 1893.g. Aizputes apriņķī Lažas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, lokomotīves mašīnists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 20.01.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40461.
459. Didrihsons Klāvs Andreja d., dzimis 1897.g. Aizputes apriņķī, Lažas pagastā, Masnoža
[Mazlažu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40469.
460. Diks Jēkabs Anša d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī, Bārtas pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, maiznieks,
maizes ceptuves vadītājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Republikas ielā
18, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.02.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40459.
461. Dimants Pēteris Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1911.g. Ilūkstes apriņķī, Prodes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
mūzikas skolotājs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.42187.
462. Dinga Jānis Andreja d., dzimis 1887.g. Sovkinskas(?) [Sāvienas] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzirnavnieks, dzirnavu īpašnieks, līdz arestam dzīvoja Pervines (?) apdz.v.
[Pļaviņu pilsētā] (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42188.
463. Diņ [Dinne] Ludvigs [Ansis] [Brenča d.], dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī, Klosteres
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, ugunsdzēsības dienesta priekšnieks, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Kuldīgas pilsētā, Lucneju [Mucenieku] ielā 13, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40453.
464. Dirbergs Viktors Vilhelma d., dzimis 1881.g. Harkovas pilsētā (Ukraina), krievs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.04.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41479.
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465. Distergefs [Disterhefts] Juliuss [Jūlijs] Ludviga d., dzimis 1902.g. Ļubļinas guberņā
(Ļubļinas vojevodistē) (Polija), vācietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Rāvas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40476.
466. Djubins Ivans Ivana d., dzimis 1866.g. Rēzeknes apriņķī, Rozitovskas (Ružinas/?/)
pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Ninerovo [Niperova] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42225.
467. Dmitrijevs Pēteris Georgija d., dzimis 1879.g. Tveras guberņā (Kaļiņinas/Tveras
apgabalā), Korņevas(?) apriņķī, Klipino(?) sādžā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, ķīmiķis, līdz arestam dzīvoja
Vindavas (Ventspils) apriņķī, Jaunctes [Jaunupes] stacijā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.07.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje –2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40444.
468. Dobējs Ansis Ulrika d., dzimis 1900.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40460.
469. Dobelis Fricis Pētera d., dzimis 1895.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Romovas [Rāmavas] ielā 13), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 27.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40450.
470. Dobris Otto Ludvigs Hugo d., dzimis 1907.g. Kuldīgas (Jelgavas/?/) apriņķī, Platones
pagastā, Riekstu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, bezpartejiskais, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, [Latvijas] Dzelzceļa 4.distancē (?), 15.12.1948.g.
Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.1.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
28.05.1948.g., termiņa beigas – 28.05.1973.g., ieradās Vjatlagā 24.05.1949.g. no Rīgas
cietuma, miris 26.09.1949.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 119211.
471. Dolbergs [Dalbergs] Pēteris Pētera d., dzimis 1883.g. Jelgavas apriņķī, Volgunskas
(Valgundes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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vidējā, bezpartejiskais, mežrūpniecības sabiedrības direktors, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Jelgavas pilsētā, Stučkas ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.03.
1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40481.
472. Dolganovs Aleksandrs Porfirija d., dzimis 1887.g. Belostokas pilsētā (Baltkrievija/Polija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kažokādu
meistars, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Čiekurkalna ielā 5, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam” elementam piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
28.04.1943.g., 34.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40488.
473. Dombrovskis [Dombrauskis] Alberts Kārļa d., dzimis 1907.g. Gudosskas(?) apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Akadēmijas ielā 40,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40486.
474. Dombrovskis [Dombrauskis] Alfrēds Josifa d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī, Šēnbergas [Skaistkalnes] pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, dzelzceļnieks–ceļu dienesta darbinieks,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijas Dzelzceļa Indras stacijā (Daugavpils apriņķī,
Latvijā), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 27.01.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42196.
475. Dombrovskis [Dombrauskis] Jānis Indriķis Andreja d., dzimis 1904.g. Tukuma pilsētā
(Latvija), čigāns, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez
specialitātes, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Ukstinskaja[?] ielā 63, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.05.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40457.
476. Donāts Mārtiņš Jura d., dzimis 1901.g. Rīgas apriņķī, Kraženskas (Krapes/?/) pagastā,
Donātu (?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, traktorists, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.02.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42176.
477. Done Kristaps Nikolaja d., dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī, Dubenes (Durbes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “vecākais policists”, līdz arestam
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dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40473.
478. Doniņš Augusts Jēkaba d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Vargemas (Vērgales/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Liepājas(?) apriņķī, Dunaļskas (Dunalkas /?/ [Dunikas]) pagastā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 22.01.1942.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.40471.
479. Donskis Otto Dāvida d., dzimis 1879.g. Vaiskas (Valkas/?/) apriņķī, Osvičas (Alsviķu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, krāsotājs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī
(Latvija) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40464.
480. Dorbe Alfrēds [Žanis] Friča d., dzimis 1914.g. Ventspils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītītba – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
virpotājs, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Ventpils apriņķī, Zūru pagastā, Šnoriņu(?)
mājās, 28.04.1943.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
06.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40475.
481. Dreibergs Gustavs Jāņa d., dzimis 1882.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 23.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.40472.
482. Dreiblats Emīls Kārļa d., dzimis 1907.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā Aizsargu organizācijas
biedrs, mežzinis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Susedskas [Susejas] pagastā (Latvija)
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.01.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42186.
483. Dreimanis Jānis An[d]ža d., dzimis 1889.g. Vendenes (Cēsu) apriņķī, Ogres pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, agronoms, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40456.
126

D

484. Dreimanis Jānis [Rūdolfs] Eduarda d., dzimis 1914.g. Ilūkstes apriņķī, Rubenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42185.
485. Dričs Ignatijs [Ignats] Vončņika (Voņņika) [Vaiceha] d., dzimis 1901.g. Ludzas apriņķī,
Kārsavas pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju
aģitāciju” un par “nelegālu valsts robežu šķēršošanu” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42221.
486. Drožeiko Vladislavs Vladislava d., dzimis 1902.g. Lietuvā, polis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, metālvirpotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas pilsētā, Vodenu(?) ielā 37, dzīv.11., izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40485.
487. Drutina Anna Nikolaja m., dzimusi 1893.g. Latvijā, latviete, PSRS pavalstniece, no
strādniekiem, strādniece, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Brjanskas pilsētā, N.Sudaka(?)
ielā 236, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 28.02.1938.g.,
termiņa beigas – 28.02.1948.g., ieradās Vjatlagā 22.02.1939.g. no Brjanskas, mirusi
22.08.1939.g. 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 23823.
488. Druvaskalns Ernests Ernesta d., dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Jaunsētas/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.
1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40458.
489. Druveņš [Druviņš] Ādolfs Augusts Emīls [Triča] d., dzimis 1906.g. Talsu apriņķī,
Zentenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, traktorists, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Strazdes pagastā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.04.
1943.g. 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40449.
490. Druvnieks Arvīts [Arvīds] Alfrēda d., dzimis 1915.g. Ventspils apriņķī, Dundagas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, sakņkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 21.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40489.
491. Dubickis Anatolijs Kospera [Kaspara] d., dzimis 1874.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu
pagastā, Dehteru [Dravnieku] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais
vecākais policists, kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42209.
492. Dubrovs Pauls Friča d., dzimis 1913.g. Roveļ(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 7 klases, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs,
elektrotehniķis, speciālā norāde: “tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks”, līdz arestam
dzīvoja Kuldīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40446.
493. Ducmanis Kārlis Jēkaba d., dzimis 1881.g. Ļifļandskas [Vidzemes] guberņā, Cēsu
apriņķī, Laungeļskas (Launkalnes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, kalpotājs (diplomāts,
Latvijas sūtnis Francijā), dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Rīgas apriņķis, Ogres pilsēta,
Matīsa ielā 6, neprecējies(?), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7. un 5. lagpunktā, nosūtīts
15.04.1942.g. uz Kirovas apgabala pilsētu (“uz cietumu Nr.1”), miris 20.08.1942.g.(?),
Kirovas pilsēta(?), personālā lieta – Nr. 42211., (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
LDIMP arhīvā nav), arhīva uzskaites lieta – Nr. P-7114, УКП – 565.
494. Dučinskis Josifs [Jāzeps] Boļeslava d., dzimis 1904.g. Ļupinskas (Ļucinas/Ludzas/?/)
apriņķī Škovenskas (Šķaunes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42199.
495. Dudbaržs [Ludboržs] Antons Votika [Vaiceka] d., dzimis 1899.g. Ludzas apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Laigolovo/?/ mājās), 23.10.1941.g. Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 09.03.1944.g., 4.lagpunkts Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42180.
496. Duks Kārlis Indriķa d., dzimis 1895.g. Svarckas(?) [Zvārdes] pagastā, Rudzīšu mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, svērājs, preču kasieris, līdz arestam dzīvoja Latvijas
Dzelzceļa Piebalgas stacijā (Valkas apriņķī, Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
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Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.01.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41470.
497. Dukstens [Dūkstenieks] Rūdolfs Andreja d., dzimis 1889.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
fotogrāfs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40467.
498. Dukurs [Dupurs] Otto Fricis Jēkaba d., dzimis 1902.g. Talsu apriņķī, Valgales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, dārzkopis, biškopis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40483.
499. Dumpmans Pēteris Pāvils [Pauls] Friča d., dzimis 1905.g. Salinskas(?) [Salienas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jēgeru/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.42195.
500. Dumps (Dunps) [Dumpis] Teodors Jāņa d., dzimis 1907.g. Sinackas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Ņenskas [Neretas] pagastā, Dumpes [Dumpju] mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42175.
501. Dunaveckis Izrails Solomona [Šlema] d., dzimis 1912.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, lasītpratējs-autodidakts, bezpartejiskais,
krāsotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ogorodnaja [Dārzu] iela 14, dzīv.9.),
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN
miris 09.10.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42219.
502. Dunkels Leo Ausa [Anša] d., dzimis 1890.g. Talsu apriņķī, Lubežskas (Luberzeskas
[Lubezeres]) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā.
Valdemāra ielā 40, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 31.05.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40484.
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503. Durana [Durāne] Akuļina Ivana m., dzimusi 1892.g. Aloņinskas (Valmieras/?/) apriņķī,
Daņilovskas (Daugalaskas/?/) pagastā, Ņemezero(?) sādžā (Latvija), krieviete, PSRS
pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskā, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Tirgus ielā, 02.12.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 13.06.1941.g., termiņa beigas – 13.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 14.06.1943.g. 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciematā, personālā lieta arhīvā – Nr. 39992.
504. Dūdels [Dūdelis] Pēteris Rūdolfs [Tomasa] d., dzimis 1906.g. Losinskas [Laucienas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Dubavku /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42198.
505. Dūmiņš Paulis Jāņa d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Bauskas pilsētā (Latvija), 02.12.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.07.
1946.g. 16.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42222.
506. Dvils [Dzīle] Viktors Jēkaba d., dzimis 1909.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
galdnieks, ratnieks, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Auces{?} [Ances] pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40477.
507. Dzelme Gotfrīds Jāņa d., dzimis1898.g. Talsu apriņķī, Laidzes pagastā, Klāvu mājās
(Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40445.
508. Dzelzgalvis Alfrēds Friča d., dzimis 1902.g., Tukuma apriņķī, Jampilsskas (Jaunpils/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dedziņu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.06.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40447.
509. Dzelzītis Ernests Jatkeles [Mikeļa] d., dzimis 1904.g. Volmaras (Valmieras) apriņķī,
Alojas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, mežu izstrādes vadītājs, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zūru
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pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšana) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41478.
510. Dzenis Alfrēds Jura d., dzimis 1894.g. Madonas apriņķī, Patkunskas (Patkules/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, rēķinvedis, kalpotājs, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Ogres pilsētā (Latvija), 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” un par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 22.05.1943.g.,3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42173.
511. Dzenis [Dzenītis] Arkadijs Augusta d., dzimis 1911.g. Rēzeknes apriņķī, Borovskas
(Barkavas /?/) pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Rēzeknes apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42210.
512. Dzenis Ernests, dzimis 1886.g. Liepājas aprinķī, Gaviezes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40462
513. Dzenis Jānis Augusta d., dzimis 1907.g. Rēzeknes apriņķī, Borkovskas (Barkavas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42212.
514. Dzenis Vilhelms Ivana (Jāņa) d., dzimis 1908.g. Pleskavas apgabalā, Veļikije Luki pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Oktobra
Dzelzceļa Šņaku stacijā (Ļeņingradas apgabals, Krievija ), 03.09.1938.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 19.02.1938.g., termiņa beigas – 19.02.1948.g., ieradās
Vjatlagā 06.11.1938.g. no Kirovas, miris 11.01.1944.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.16892.
515. Dzenitšs [Dzenītis] Pāvels [Pauls] Kārļa d., dzimis 1912.g. Vladivostokas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, jurists, kalpotājs, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.
1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42220.
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516. Dzerkaļs [Dzerkals] Antons Alekseja d., dzimis 1913.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu
pagastā, Basžaļu mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijaas biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieka
palīgs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Andreja Pumpura ielā 23. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.42206.
517. Dzērve Arturs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1903.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, kalpotājs (ierēdnis), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Tautas ielā 76, dzīv. 1.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas), 09.07.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42217.
518. Dzērve Jēkabs Latiņa d., dzimis 1894.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabala Novo-Duginskas rajonā
(Krievija), 02.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK
58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 27.07.
1938.g., termiņa beigas – 27.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas,
miris 24.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16436.
519. Dziltarnieks [Dzintarnieks] Miķelis Andreja d., dzimis 1885.g. Liepājas apriņķī,
Perkanskas (Pērkones/?/) pagastā, Aučugals(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40479.
520. Dzindzjuks Aleksandrs Franča d., dzimis 1891.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu (Dricānu)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:”kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dricēnu/Dricānu mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 03.05.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42226.
521. Dzintars Alfrēds Henrihs Kārļa d., dzimis [1900. g.] Valkas apriņķī, Ļesņeckas (Lejasciema) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, militārpersona, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Aņino
[Alejas] ielā 57, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.03.1942.g. 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42207.
522. Dzinteris Oļģerds Kārļa d., dzimis 1892.g. Permas guberņā (Kurganas apgabalā)
Šadrinskas pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
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augstākā, bezpartejiskais, jurists, speciālā norāde: ”Latvijas Armijas virsnieks”, līdz
arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Laidzes pagastā, Veltkalna [Ventkalnu] mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 16.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.40470.
523. Dzirkalns Jānis An[d]ža d., dzimis 1897.g. Novobaļskas [Jaunvāles] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Mazzalves pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 19.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42214.
524. Dzītars Arnolds Rūdolfs Friča d., dzimis 1909.g. Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā,
Vanači(?) [Vanagu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, meža (kokmateriālu) brāķeris, līdz
arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ziras [Zūru]pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.12.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40482.
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525. Ecis [Ēcis] Juris Jāņa d., dzimis 1884.g. Ventspils apriņķī, Ventas[?] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
jūrnieks (tālbraucējs kapteinis), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Lielā
ielā 20, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41327.
526. Edidovičs Vulfs Leiba Margluha [Marduha] d., dzimis 1894.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, drēbnieks-mājamatnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Mjasņicka
[Miesnieku] ielā), 05.12.1941.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 02.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42231.
527. Eglājs Emīls Ernests Pētera d., dzimis 1907.g. Talsu apriņķī Laucienes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., 21.10.1941.g. Kirovas
apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta arhīvā – Nr.41348 (Iestādes K-231 arhīvā
[tās] nav).
528. Eglājs Fricis Jāņa d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Taškentas (Taše/?/) [Tāšu] pagastā,
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41349.
529. Egle Roberts Vilhelma [Viļa] d., dzimis 1904.g. Jelgavas apriņķī, Jesaļskas(?) [Iecavas]
pagastā Kmnič [?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, mūzikas skolotājs, speciālā norāde: “policijas
kapelmeistars”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.42983.
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530. Eglītis Fricis Kriša d., dzimis 1891.g. Veņickas (Ventspils) apriņķī, Duddogas (Dundagas/?/) pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.07.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41340.
531. Eglītis Valdemārs Jēkaba d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī Vecmukoskas (Vecmoku)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: ‘”policists”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Pērces mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41335.
532. Eglīts Aleksandrs Ivana d., dzimis 1905.g. Smoļenskas apgabalā, Kardimovas rajonā,
Petrovo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā, Severnaja ielā 85, IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 29.05.1938.g., termiņa
beigas – 29.05.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 06.08.
1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.18715.
533. Eglīts Jānis Kārļa d., dzimis 1905.g. Talsu pilsētā (Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, konditors, maiznieks, līdz arestam
dzīvoja Gorkijas (Ņižņijnovgorodas) pilsētā (Krievija), 06.08.1941.g. Gorkijas apgabala
IeTK karaspēka kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 18.07.1941.g., termiņa beigas – 18.07.
1948.g., 15.01.1943.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR
KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 15.01.1943.g., termiņa beigas – 15.01.1953.g., ieradās
Vjatlagā 07.10.1941.g. no Gorkijas, miris 14.05.1943.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.49619.
534. Eglīts Ivans [Jānis] Romana d., dzimis 1883.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Rudņas pilsētā,
Kolhozu ielā 36, 14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede pēc KPFSR KK 58.6. un
58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
12.06.1938.g., termiņa beigas – 12.06 1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 16.12.1941.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16751.
535. Eglīts Pēteris Romana d., dzimis 1888.g. Smoļenskas apgabalā, Rudņas rajonā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Smoļenskas apgabalā, Rudņas pilsētā, Kooperatīva ielā 49, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 12.06.1938.g., termiņa beigas – 12.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 12.03.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.16750.
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536. Eglīts Vladimirs Kārļa d., dzimis 1894.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Rietumu (Smoļenskas) apgabalā, Rudņas pilsētā,
14.09.1938.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 05.07.1938.g., termiņa beigas –
05.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 24.07.1942.g.,
2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.16749.
537. Ehards [Erhards] Ernests Ivana [Jāņa] d., dzimis 1894.g, Aizputes apriņķī, Cīravas
pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī Raņķu pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41336.
538. Eidiņš Aleksandrs Gustavs Indriķa d., dzimis 1890.g.Liepājas apriņķī, Aizviķukinskas
(Aizvikeskas/?/) [Aizviķu] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 23.10.1941.g. Kirovas
apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4., 58.10-1. un
58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g.
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta arhīvā –
Nr.41346, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
539. Eidiņš Žanis Jāņa d., dzimis 1900.g. Ļeposteckas (Liepājas/?/) apriņķī, Aizvitskas
(Aizvikeskas/?/) [Aizvīķu] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41345.
540. Eigendorfs Paulis Eduarda d., dzimis 1892.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
melnstrādnieks, līdz arestam dzīvojaTalsu apriņķī, Valdemārpils pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41333.
541. Eihvalds Jānis Francis Teodora d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, meistars(?), līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41347.
542. Eikerts Krivts [Krists] Anša d., dzimis 1896.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, kalpotājs (vecākais mežzinis), līdz arestam dzīvoja Liepājas
apriņķī, Rucavas pagastā (Latvija), 05.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
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“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.12.1943.g., 8.lagpunkts,
Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41334.
543. Eilenbergs Kristaps Alberta d., dzimis 1892.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, dzirnavnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Uzvore [Uzvaras] ielā
49), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41331.
544. Eimans [Eimanis] Voldemārs Otons Pertuna [Bertuļa] d., dzimis 1892.g. Tukuma
apriņķī, Blindenskas (Blīdenes) pagastā, Lodumu mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, konstruktors, līdz
arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā (Latvija), 05.12.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “cīņu pret padomju varu un revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
18.05.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41332.
545. Einblūts Kārlis Kārļa d., dzimis 1884.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Vladivostokas pilsētā (Krievija), 14.09.1938.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.11.1937.g., termiņa beigas – 14.11.1947.g., ieradās
Vjatlagā 08.02.1939.g. no Sverdlovskas, miris 06.04.1939.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 22759.
546. Ekizeris Kārlis Antona d., dzimis 1890.g. Liepājas apriņķī, Medzinskas (Medzes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, apmetējs, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Seševo(?) ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.05.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41328.
547. Ekšteins Jānis Jāņa d., dzimis 1884.g. Tukuma apriņķī, Terkstenskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks “, līdz arestam
dzīvoja Tukuma apriņķī, Zankskas (Zantes) [Zālītes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.42979.
548. Elguts Velta Žaņa m., dzimusi 1929.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latviete, PSRS pavalstniece,
izglītība – 9 klases, bezpartejiskā, kalpotāja, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā(?),
21.08.1947.g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls 21.08.1947.g. pēc KPFSR KK
17-58.1-a panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, termiņa sākums – 29.04.
1947.g., termiņa beigas – 29.04.1953.g., ieradās Vjatlagā 03.01.1948.g. no Rīgas, mirusi
17.12.1949.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 107456.
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549. Elerts Eduards Simona [Sīmaņa] d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Emīlijas ielā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.12.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.41329.
550. Elevens-Elefants [Elevāns] Jānis [Friča] d., dzimis 1904.g. Aizputes apriņķī, Sakas
pagastā (Latvijā), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Tukuma pilsētā, Vjaumaku [Jaunmoku] ielā 10, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41330.
551. Elks Jānis Jēkaba d., dzimis 1874.g. Liepājas apriņķī, Gaviezes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 20.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.41890.
552. Elks Valdemārs Jāņa d., dzimis 1907.g. Liepājas pilsētā (Latvija) latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, slīpētājs,
šoferis, grāmatvedis, kalpotājs (kasieris), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā,
Medņu ielā 4, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41350.
553. Elksnis Ansis Pētera d., dzimis1901.g. Jēkabpils apriņķī, Selpinskas (Sēlpils) pagastā,
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Ūbeļu mājās), izmeklēšanā eošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.07.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42976.
554. Ellaris [Ellers] Arvīds Indriķis Jāņa d., dzimis 1888.g. Jelgavas apriņķī, Gluckas
(Glūdas/?/) pagastā, Alkšņu mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes
īpašniekiem, izglītība – 5 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g.
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41891.
555. Elsiņš Pauls Jāņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī, Braļivergeskas(?) [ Bramberģes]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī,
Jaunjelgavas pilsētā, Brīvības ielā 49, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
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1941.g. no PSRS IeTKJuhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42986.
556. Elsts Pēteris Alaiza [Aloiza] d., dzimis 1910.g. Daugavpils apriņķī, Rudņanskas
(Rudzētu/?/) pagatā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizāijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42980.
557. Eltermans Žanis-Ivans Ivana d., dzimis 1901.g. Jelgavas apriņķī, Vecauces pagastā
(Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība -–vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā, Garajā ielā
126, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42982.
558. Eltirmans [Eltermanis] Gustavs Jēkaba d., dzimis 1896.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, partijas “Demokrātiskais
centrs” biedrs, skārdnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Graudu ielā 44,)
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.12.1941.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41352.
559. Eniņš Augusts Pētera d., dzimis 1886.g.Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, ceļu meistars, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes
apriņķī, Stirnens (Stirnienes) stacijā, dzelzceļa mājā, 05.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.07.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42984.
560. Eņģelis Ādams Krista d., dzimis 1877.g. Aizputes apriņķī, Jūrkalnes pagastā, Pāžu(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41341.
561. Eņģelis Pēteris Kristapa d., dzimis 1907.g. Aizputes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Alšvangas (Alsungas)
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41342.
562. Epners Arvīds Ludviķa [Ludviga] d., dzimis 1906.g. Jelgavas apriņķī, Auru pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
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organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Zaļenieku pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40490.
563. Erbs Jānis Jāņa d., dzimis 1881.g. Kuldīgas apriņķī, Zardinskas (Zvārdes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, virpotājs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Zibrinskas (Zebrenes/?/) pagastā, Dainu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41344.
564. Ermansons Teodors Kārļa d., dzimis 1896.g. Valmieras apriņķī, Rūjienas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, veterinārārsts, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils
pilsētā, Smilšu ielā 17, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
20.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK
58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā –
Nr.42977 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
565. Ernstsons Kārlis Kriša d., dzimis 1890.g. Ilūkstes apriņķī, Laucesas pagastā, Mesteru(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes apriņķī, Viļānu pilsētā, 05.12.12942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g., miris 15.12.1944.g. 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42985.
566. Ešenvaldts [Ešenvalds] Hermanis Kārļa d., dzimis 1884.g. Kuldīgas apriņķī, Vārmes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde; ”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Oškalnu/?/mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 03.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41343.
567. Ēvelis Ģirts Ernesta d., dzimis 1883.g. Liepājas apriņķī, Veciļskas [Vecpils] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, ozglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.10.1941.g., 7.laagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41338.
568. Everts Roberts Jēkaba d., dzimis1897.g. Jelgavas (Liepājas/?/) apriņķī, Ezernskas
(Ezeres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-lauk140
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strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Rubakskas (Rubas) pagastā, Imantu
viensētā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41351.
569. Evins Vilis Pētera d., dzimis 1905.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas pilsētā (Krievija), 28.09.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 09.07.1938.g., termiņa beigas –
09.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 19.07.1943.g.
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.16752.
570. Ezarnieks [Ezernieks] Jēkabs Andreja d., dzimis 1899.g. Liepājas apriņķī Tadankinskas
(Tadaiķu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, dzirnavnieks, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Ivangskas (Ivandes/?/) pagastā, Ašvaņģu(?) [Alšvangas] apdz.v.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41337.
571. Ezeriņš Jāzeps Staņislava d., dzimis 1902.g. Daugavpils apriņķī, Aulejas pagastā, ĻansKudagi [Lejas-Kudagi] apdz. v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemkopis (dārzkopis), speciālā
norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā, Vicānu
[Vitālu] mājās, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, 02.11.1941.g. Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā(?)
krimināllietu kolēģija pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13.panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas
pilsētas cietumu Nr.1, nošauts 15.01.1942.g., personālā lieta arhīvā – Nr. 42978
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
572. Ezernieks Roberts Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Madonas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Valdemāra ielā 23, arestēts 14.06.1941.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 22.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2 un 58.4.pantiem piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1942.g. sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta arhīvā – Nr. 42987 (Iestādes K-231 arhīvā
[tās ] nav).
573. Ezers Kārlis Pētera d., dzimis 1896.g. Kurland(?) apdz.v., (Lietuva), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja Kabardā-Balkārijā, Krievijā, Primalkinskas rajonā, Karagačas
ciemā, 26.03.1946.g. Stavropoles kara apgabala kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.1-b.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 19.11.1945.g., termiņa beigas – 19.11.1955.g., ieradās Vjatlagā
19.08.1946.g. no Kirovas, miris 18.05.1947.g., 2.lagpunkts, Sordas(?) stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 89169.
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574. Ezis Ernests Jāņa d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī, Raņķu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, bezpartejiskais, kalējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas apriņķī
(rajonā), Skrundas ciematā, Saldus ielā 13, Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls
01.02.1948.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem,
termiņa sākums – 28.04.1948.g., termiņa beigas – 28.04.1973.g., ieradās Vjatlagā
23.05.1949.g. no Rīgas, miris 06.02.1954.g., 16.lagpunkts, Muris stacija, (Gidajevas
atzars), personālā lieta arhīvā – Nr. 1195412.
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575. Falkenšteins Vitalijs Isaka [Īzaka] d., dzimis 1908.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītītba – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ugunsdzēsēju – Požarnajas ielā),
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
02.01.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42917.
576. Fedotovs Parfirijs Jakova d., dzimis 1897.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kalpotājs
(kantorists), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g. ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 18.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4. un 58.13. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr.1, personālā lieta arhīvā – Nr.42914 (iestādes K-231 arhīvā
[tās] nav).
577. Feigelsons Josels Leiba d., dzimis 1894.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirdzniecības
darbinieks, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42908.
578. Feirabends Žanis Friča d., dzimis 1910.g. Jelgavas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialiātes, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.01.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41221.
579. Feitelmanis Ruvins Nimha [Noahs] Haima d., dzimis 1894.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no sīktirgotājiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Velibas [Vienības] ielā
201), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42904.
580. Fēlaus Žanis Ādama d., dzimis 1894.g. Aizputes apriņķī, Valtanskas [Valtaiķu] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, partijas
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“Zemnieku savienība” biedrs, ekonomists, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Liepājas
pilsētā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrevolucionārai organizācijai (partijai)” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g., miris 10.08.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41190.
581. Feldmanis (Feļdmaņis) Ādolfs Eržta [Ernesta] d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī,
Azerskas (Ezzeres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (dzelzceļa priekšnieks),
līdz arestam dzīvoja Bauskas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42918.
582. Feļdmanis [Feldmanis] Jānis Jāņa d., dzimis 1886.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, organizācijas “Zaļesku Saveniba”
[“Zemnieku savienība”] biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.03.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42915.
583. Feldmanis (Feļdmaņis) Kārlis Anša d., dzimis 1894.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes
pagastā, latvietis, PSRS pavalstnierks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – 2 klases,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Kalētu pagastā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 02.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.41212.
584. Ferbers Mane [Nātana d.]. dzimis 1880.g. Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41199.
585. Fīlgolds [Filholds] Kārlis Roberta d., dzimis 1892.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā,
apdz.v. Sabile (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Lapsēnu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.11.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41191.
586. Fitiņš [Fītiņš] Arturs Matveja [Matīsa] d., dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41206.
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587. Fogels Andrejs Ivana d., dzimis 1898.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Ličkovas
rajonā, Klabučino sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 30.12.1937.g. IeTK Ļeningradas apgabala pārvaldes
„troika” par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 05.12.1937.g., termiņa beigas – 05.12.1947.g., ieradās Vjatlagā
04.02.1938.g. no Ļeņingradas, miris 02.09.1939.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 2501.
588. Fokrots Arvīds Jāņa d., dzimis 1906.g. Viņickas (?) apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, pārdevējs,
prečzinis, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Olaines pagastā (Latvija), 16.12.
1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris 24.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41871.
589. Folkmanis Arnolds Ādolfa d., dzimis 1896.g., Jelgavas aprinķī, Auru pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, agronoms, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas apriņķī, Jaunsvirlaukas pagastā (Latvija), 16.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai (partijai)” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06. 1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
09.10. 1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41213.
590. Folkmanžs (Folkmans) Jānis Andreja d., dzimis 1884.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Remeņek /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.01.
1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42909.
591. Formuļevičs Vilhelms Boļeslava d., dzimis 1887.g. Ludzas apriņķī, Pildenskas (Pildas)
pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 17.04.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42902.
592. Frebergs [Freibergs] Otto Otto d., dzimis 1907.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība vidējā (ģimnāzija), bezpartejiskais, šoferis,
elektromontieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Valmieras apriņķī, Malusautskas
(Mazsalacas/?/) pagastā, savā muižā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 23.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41874.
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593. Frecs [Freija] Krists Anša d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī Rentaiskas (Rendas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Kuldīgas apriņķī Rentisas (Rendas) [Raņķu] pagastā, “Vidensku” [Videnieku] mājā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 09.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41205.
594. Freibergs Ervids Eduarda d., dzimis 1924.g. Jēkabpils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas apriņķī, Babītes pagastā, Babītes stacijā,
Rīgas(?) ielā 10, 08.03.1941.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību pretpadomju
grupai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 10.10.1940.g.,
termiņa beigas – 10.10.1945.g., ieradās Vjatlagā 19.08.1941g. no Nadvoickas LDN
(Karēlija), miris 07.07.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 47218.
595. Freibergs Fricis Anša d., dzimis 1905.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, drēbnieks, speciālā norāde: “Latvijas Armijas kaprālis”, līdz
arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.07.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41210.
596. Freibergs Fricis [Francis] Kārļa d., dzimis 1904.g. Dolganskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Valkas apriņķī,
Annas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41202.
597. Freibergs Jānis Kristapa d., dzimis 1883.g. Ventspils apriņķī Šļekaskas (Zlēku/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, namdaris, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas ) 19.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41203.
598. Freibergs Juris Jura d., dzimis 1896.g. Kuldīgas apriņķī, Šņēpelenskas (Snēpeles/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma (?), miris 12.04.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41877.
599. Freibergs Pauls Otto d., dzimis 1887.g. Liepājas pilsētā (Latvija). latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, jūrnieks,
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līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Cerkovnaja [Baznīcas] ielā, 16), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41192.
600. Freibergs Vladimirs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, partijas “Demokrātiskais centrs”
biedrs, dzelzceļnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Sandus (Saldus) stacijas
mājā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arīvā – Nr. 41214.
601. Freidenfelde Zelma Kārļa m., dzimusi 1889.g. Rīgas pilsētā, (Latvija), latviete, PSRS
pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedre, skolotāja,
līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Anasteskas (Aknīstes/?/) pagastā, arestēta
14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4.
un 58.10-2. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 31.03.1942.g. nosūtīta
sprieduma izpildīšanai ārpus Vjatlaga robežām, etapēšanas adrese nav noteikta,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40043. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav) [nošauta
31.12.1941.].
602. Freidenfelds Mārtiņš Ulriha d., dzimis 1904.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķisceltnieks, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Krustpils stacijā (Latvija), ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu
tiesas kolēģija 28.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10.panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildei uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.42905, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav)
[nošauts 15.01.1942.].
603. Freidis Rūdolfs Fridriha d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Tadaiķu pagastā, Vārves(?)
muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
bezpartejiskais, miesnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41233.
604. Freifelds Ādolfs Pētera d., dzimis 1897.g. Liepājas pilsētā, (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku savienība”
biedrs, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 27.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42901.
605. Freifelds Krists Jāņa d., dzimis 1900.g. Kuldīgas apriņķī Grikeskas (Cieceres/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
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(pirms sprieduma pasludināšanas) 04.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41216.
606. Freifelds Vilis [Vilhelms] Pētera d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz arestam dzīvoja Jelgavas
apriņķī, Latvijas Dzelzceļa Glūdas stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arīvā –
Nr. 41219.
607. Freilihs [Frēlihs] Genrihs [Heinrihs] Kārļa d., dzimis 1902.g. Talsu apriņķī, Luberzeres
[Lubezeres] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.4. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 02.05.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41209.
608. Freimanis Aleksandrs Augusta d., dzimis 1912.g. Lukskas [Ilūkstes] apriņķī, Lugas
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Bikstiļskas [Bikstu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.10.1941.g., 11.lagpunkts Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41215.
609. Freimanis Aleksandrs Kriša d., dzimis 1883.g. Tukuma apriņķī Bikstu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem -kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.11.1941.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41218.
610. Freimanis Alfrēds Kārļa d., dzimis 1908.g. Jelgavas apriņķī, Auru pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma
apriņķī (?), Aņenskas (Annenieku/?/) pagastā Kalno Drubos (?) [Kalna Druvas] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41194.
611. Freimanis Jānis Ernesta d., dzimis 1887.g. Tukuma apriņķī, Zamikņiskas (Zemītes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā(?), (Tuļļas mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.04.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41197.
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612. Freimanis Kārlis Eduarda d., dzimis 1915.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vidusceņi [Vidusciema] ielā 34), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41217.
613. Freimanis (Freimans) Oskars Anša d., dzimis 1904.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Laizenskaja [Laidzes] ielā 9,
dzīv.17., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 14.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41207.
614. Freimanis Vilis [Eižēns] Aleksandra d., dzimis 1901.g. Jēkabpils (?) apriņķī, Memiļkovskas (Mēmeles/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Bauskas pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41875.
615. Freimanis Vilis, dzimis 1904.gadā Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Polockas [Planīcas] pagastā, Moskoņi [Mazkrišu] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41195.
616. Freimanis Ernests [Teodors] Frīda d., dzimis 1899.g. Talsu apriņķī, Pastendes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Raņņis
[Raiņa] ielā 18, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.03.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41188.
617. Freitags Jāzeps Kazimira d., dzimis 1882.g. Ilūkstes pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem (namdara dēls), izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
mūrnieks, [krāšņu] podnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42907.
618. Fricbergs Kārlis Ernesta d., dzimis 1887.g. Ventspils (?) apriņķī, Dandangeļskas
(Dundagas /?/) pagastā (Kurļandija/Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, lasītpratējs (autodidakts), bezpartejiskais, tirdzniecības darbinieks (pārdevējs),
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Zaļā ielā 3, dzīv.14., izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 04.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41222.
619. Frickaus Fricis Jura d., dzimis 1896.g. Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, militārpersona, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsnieks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.08.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41200.
620. Frīdbergs Dāvids Simona d., dzimis 1888.g. Ventspils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Zamņevo [Pils] ielā, 25) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.4193.
621. Frīde Ernests Mārtiņa d., dzimis 1881.g. Aizputes(?) apriņķī, Aprinskas (Apriķu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Lornal [Klosteres] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.10.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41201.
622. Frīdenbergs Jānis Genriha [Henriha] d., dzimis 1904.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņa dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks, kalpotājs (kasieris), līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.03.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42912.
623. Frīdenbergs Krišs [Krišjānis] Jāņa d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, organizācijas “Zaiļek Soceņibi”
[“Zemnieku savienība”] biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas
apriņķī, Mežotnes pagastā, Mazrutēnu [Mazrūtiņu] mājās (Latvija), 28.11. 1942.g. PSRS
IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai (partijai)”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06. 1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
28.03.1945.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42913.
624. Frīdmanis Mikeļs [Jankels] Ābrams [Hirša] d., dzimis 1889.g. Daugavpils apriņķī
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, tirgotājs, speciālā norāde:”lieltirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, Molodežnaja [Jaunatnes] ielā 58, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.42911.
625. Frīdmans Šļeļs [Hilels] Ābrama d., dzimis 1905.g. Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
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bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42916.
626. Fridrihsons Aleksejs Pētera d., dzimis Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (zvejniekiem), izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kolkas/?/ apdz.v.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 21.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arīvā – Nr. 41208.
627. Fridrihsons Žanis Fridriha d., dzimis 1912.g. Tukuma apriņķī, Vānes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.11.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41198.
628. Frišfelds Augusts Mārtiņa d., dzimis 1879.g. Tukuma apriņķī, Altmokanskas [Vecmoku]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, tirdzniecības nama vadītājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Talsu pilsētā, Kuzņečnaja [Kalēju] [Lielā] ielā 2/3 [23], PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
25.04.1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats(?), personālā lieta arhīvā – Nr. 41189.
629. Frišmanis Bruno Teodora d., dzimis 1906.g. Lietuvā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, sakarnieks, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Velibas [Vienības] ielā 64, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42903.
630. Frišmanis Valdis Viļa d., dzimis 1899.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “Latvijas Armijas kapteinis”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā,
Sovetskaja [Padomju] ielā 32 [18], PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 08.05.1943.g. atkārtoti par “dzimtenes nodevību”, par “pretpadomju
aģitāciju” un par “piederību pretpadomju grupai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem. Termiņa sākums – 20.01.1943.g., termiņa beigas – 20.01.1953.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 26.02.1944.g., 5.lagpunkts,
Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41211.
631. Frolovs Kuprijans Ksenofonta d., dzimis 1912.g. Daugavpils apriņķī, Aulavskas
(Aulejas/?/) pagastā, (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
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izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzirnavnieks zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kormiļcu [Korņijeļcevas] mājās), 28.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli svešam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.06.
1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42910.
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632. Gabranovs Antons Ciprijana d., dzimis 1892.g. Abrenes (Ventspils/?/) apriņķī, Piltenes
[tā tekstā] pagastā [Abrenes/Ludzas apr. Pildas pag.] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs,
dzelzceļnieks, pārmijnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40331.
633. Gabzins (Gobzins) Fricis Jāņa d., dzimis 1887.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs kopš 1934.g., bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40416.
634. Gaiduļs [Gaiduls] Pēteris Ivana (Jāņa) d., dzimis 1886.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Rēzeknes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Zemnieku progresīvās partijas biedrs, kalpotājs, (darbinieks aptiekā), līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Rēznas pagastā, Stoļarovas apdz.v.), precējies, 2 bērni (dēls
un meita), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novadu, Dzeržinskas rajonu
(Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli
bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN
(Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7.,9., 1., 3. un 5.lagpunktos, 28.12.1942.g
nosūtīts uz Kirovas-apgabala pilsētu (“IeTK Kirovas apgabala pārvaldes rīcībā”),
piespriests augstākais soda mērs (?), nošauts 14.01.1943.g.(?) Kirovas(?) pilsētā,
ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva Nadežda Timofeja m., dzimusi 1904.g., atbrīvota
30.06.1958.g., dēls Anatolijs, dzimis 1935.g., miris 1941.g., meita Raisa, dzimusi
1937.g., atbrīvota 30.06.1958.g., personālā lieta [arhīvā] – Nr. 42129 (Vjatkas LDN –
Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav).
635. Gaiduļs [Gaiduls] Viktors Antona d., dzimis 1904.g. Tveras pilsētā (Krievija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Ozolaines pagastā (Latvija), 25.11.
1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 27.05.1943.g. 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42128.
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636. Gaidže Jānis Miķeļa d., dzimis 1896.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā, Zenzakos(?)
[Zeidaku] muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3
klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, 17.02.1943.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40380.
637. Gaijess [Gājējs] Fjodors [Teodors] Krista [Kristapa] d., dzimis 1900.g. Vindavas (Ventspils)
apriņķī, Raučenskas (?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Plostu ielā 13, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
03.08.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40366.
638. Gaiķis Arvīds Viļa d., dzimis 1908.g. Aizputes apriņķī, Apriķu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Pridņiku/?/ [Priednieku] mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 03.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40421.
639. Gailija Emma Jēkaba m., dzimusi 1885.g. Smilkņu(?) apdz.v. (Latvija), latviete, PSRS
pavalstniece, no strādniekiem, strādniece, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Ļeņingradas
apgabalā, Volhovstroja (Volhovas) pilsētā, 2.Kirova ielā 24/7, dzīv. 4., PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 03.09. 1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 04.02.1938.g., termiņa beigas – 04.02.
1948.g., ieradās Vjatlagā 16.10.1938.g. no Kirovas, mirusi 12.09.1939.g., 6.lagpunkts,
Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 14579.
640. Gailis Jānis Jāņa d., dzimis 1890.g. Seļenskas(?) [Sēlpils] pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
farmaceits, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Indras
pagastā, apdz.v. Indra (Latvija), 23.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42143.
641. Gailis-Gaile Otto Atis Jāņa d., dzimis 1882.g. Jelgavas apriņķī Tērvetes pagastā (Latvija)
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, zootehniķis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Džūkstes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41448.
642. Gailītis Markus Toma (Tomsa) d., dzimis 1882.g. Cēsu apriņķī, Dzērbenes (Taurenes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda latviešu, prata vācu, krievu un franču valodu,
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PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem-inteliģentiem (no skolotāju ģimenes), izglītība –
augstākā (Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultāte), Aizsargu organizācijas
biedrs (aviācijas pulka vada komandieris), inženieris celtnieks, kalpotājs (Latvijas
Mežrūpniecības ministrijas inženieris, darbu vadītājs Latvijas Celtniecības tresta 2.Rīgas
celtniecības kantorī), sevišķās piezīmes: “dienējis cara (1916.-1918.g.) un Latvijas
(1919.-1922.g.) armijā, vecākā leitnanta dienesta pakāpe, apbalvots ar “Lāčplēša kara
ordeni”, 2. Saeimas deputāts; pieder mājas provincē; ģimene izsūtīta”, sevišķās pazīmes:
“sejas labā puse sacirsta ar zobenu”, precējies, 3 bērni (2 meitas un dēls), līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Ausekļa ielā 6-a, dzīv. 6., 19.06.1941.g. IeTK orgāni
arestēja dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, 10.07.1941.g. ieskaitīts 3.darbā izmantošanas
kategorijā (“viegls fizisks darbs”), 08.09.1941.g. atzīts par 1.grupas invalīdu, bet
14.01.1942.g. – par 2.grupas invalīdu (dekompensēts miokardīts, vecuma nespēks,
kardioskleroze, nav zobu), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.07.1942.g. no
poliavitaminozā kolīta, 7.lagpunkta 1.apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41461. (13 lapas).
643. Gailītis Pāvels [Pauls] Fomas [Toma] d., dzimis 1869.g. Zemgales (Cēsu/?/) apriņķī,
Dzērbenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “1.Saeimas
deputāts”, dzīves vieta: Latvija, Rīgas apriņķis, Lielvārdes (?) pagasts, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/
Kalugas apgabals), nosūtīts 15.04.1942.g. uz Kirovas cietumu, miris 15.07.1943.g.
Kirovas-apgabala pilsētā, personālā lieta – Nr. 42159., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
644. Gailīts Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1883.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā, Zaponi
sādžā (Krievija), 02.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc KPFSR
KK 58.10 panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.07
1938.g., termiņa beigas – 16.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas,
miris 20.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16403.
645. Gaisiņš-Kranbergs [Kronbergs] Jānis Augusts Kārļa d., dzimis 1908.g. Ventspils apriņķī,
Užavas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40336.
646. Galdina Pavļina Ivana m., dzimusi 1909.g. Smoļenskas apgabalā, Sesticu sādžā
(Krievija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, strādniece, līdz arestam dzīvoja
Krievijā, Smoļenskas pilsētā, ķieģeļu rūpnīcā, 10.10.1938.g. IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes troika pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 29.07.1938.g., termiņa beigas – 29.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 07.07.1943.g., 5.lagpunkts (zāģētava),
Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18749.
647. Galdiņš Jānis Gustava [Gusta] d., dzimis 1908.g. Ilūkstes apriņķī Salaiskas (Salienas/?/)
pagastā (Latvija, latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases,
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elektrotehiķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Februāra ielā 45, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums– 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 11.09.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42163.
648. Galibis (Gailītis-Galītis) Elmārs Teodora d., dzimis 1907.g. Volmaras/Valmieras pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā,
rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vītolu ielā 12, dzīv.1/?/), precējies, 1
bērns (meita), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novada Ačinskas rajonu,
IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams
elements”), ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas (Latvija), atradās 7., 9. un 5.(Cizo)
lagpunktā, izvests 13.04.1943.g. (“ārpus nometnes”), piespriests augstākais soda mērs
(?), nošauts(?) Kirovas (?), pilsētā, ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Velta Jāņa
m., dzimusi 1912.g., atbrīvota 03.01.1957.g., meita – Ligita, dzimusi 1938.g., atbrīvota
15.08.1946.g., personālā lieta Nr. 41460 (Vjatkas LDN –Iestādes K-231–Vjatkas LDIMP
arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr.17391/П-8531, УКП – 647.
649. Galiņš Jānis Jēkaba d., dzimis 1906.g. Bauskas apriņķī, Svitenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juynovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.06.1942.g. 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42113.
650. Galītis [Gailītis] Alfrēds Verners Otto d., dzimis 1902.g. Madonas apriņķī, Lubānas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, dzīves vieta līdz arestam:
Latvija, Jelgavas apriņķis, Bēnes pagasts, Brivki [Brīvkalni] mājas, precējies, 1 bērns
(meita), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novadu, Ujarskas rajonu
(Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN kā izmeklēšanā esošais, 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai partijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., miris 11.01.1944.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas (?) stacija; ģimenes sastāvs
(14.06.1941.g.): sieva – Natālija Ernesta m., dzimusi 1904.g., atbrīvota 17.07.1956.g.,
meita – Skaidrīte, dzimusi 1935.g., atbrīvota 15.10.1946.g., personālā lieta arhīvā –
Nr. 40411, arhīva-uzskaites lieta – Nr. 17639, ÓŹĻ – 255.
651. Galonts [Galants] Ābrams Germana [Hirša] d., dzimis 1893.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1941.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41459.
652. Gaļins Boruhs Cals Moiseja d., dzimis 1876.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Laupeļskajas [Lāčplēša] ielā 66),
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izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 21.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42155.
653. Gamza Ārons Bērs Icika d., dzimis 1886.g. Ludzas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (pārdevēja dēls), izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
31.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42127.
654. Gansons [Hansons] Andrejs Nikolaja d., dzimis 1912.g. Liepājas (Aizputes) apriņķī,
Aizputes pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Dzerskas (Dzērves/?/) pagastā, Smiteru
[Sniķeru] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40337.
655. Garbers Ābrams Iciks Berna [Berka] d., dzimis 1883.g. Kauņas guberņā, Saļņu apdz.v.
(Lietuva), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 14.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42149.
656. Gardins [Gordins] Izrails [Izraēls] Venciana [Benciona] d., dzimis 1876.g. Vitebskas
guberņā, Ulli(?) apdz v. (Baltkrievija/?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, koku brāķeris, strādnieks, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Jura Alunāna ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41453.
657. Garis [Garijonis] Jēkabs, dzimis 1885.g. Doļunockas apriņķī (Latvija/?/), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bijušais VK(b)P biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Viļenskas(?) [Viļānu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42169.
658. Garoza Fricis Jāņa d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, rasētājs,
tehniķis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Riepu ielā 3), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40347.
659. Garoza Rūdolfs Kārļa d., dzimis 1911.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ganību ielā 43, dzīv. 15.),
157

G

izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40348.
660. Gaters Ernsts Johans Andreja d., dzimis 1886.g. Jelgavas apriņķī, Kalnciema pagastā,
Gatluņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (kalpa dēls),
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “Latvijas Armijas kapteinis”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Vadakstes
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40387.
661. Gauja Vilis Arnolds Mārtiņa d., dzimis 1902.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jēkaba ielā 4, dzīv.1.), 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.08.
1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40417.
662. Gauja Leons Fridriha d., dzimis 1901.g. Jelgavas apriņķī, Elejas pagastā, Roberžnas
[Robežnieku] mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, agronoms, dārzkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Emu
[Robežnieku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas ) 10.12.1941.g. 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40414.
663. Gavers Osips Alekseja d., dzimis 1919.g. Tomskas pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā, Sļeku(?) mājās
(Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 27.03.1944.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.
40429 (64305).
664. Gārnis Leopolds Pētera d., dzimis 1901.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzirnavnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (paša
dzirnavas), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 31.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40386.
665. Gegers [Ģēģeris] Juris (Jegors) Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Vitebskas pilsētā (Baltkrievija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
apgabalā, Holmžirkovskas rajonā, Boličevo(?) sādžā (Krievija), 14.09.1938.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10 panta piesprieda brīvības atņemšanu
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uz 10 gadiem, termiņa sākums – 28.06.1938.g., termiņa beigas – 28.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 18.09.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16406.
666. Geidāns Krišjānis Roberta d., dzimis 1914.g. Ilūkstes apriņķī, Aknīstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemes
īpašnieks, speciālā norāde: “zemes īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Ataufin/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42130.
667. Geistauts Juris Timotija [Toma] d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Bunkas pagastā, Benkes [Beņķu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 14.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 450382.
668. Geldners Arnolds Roberta d., dzimis 1906.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, traktorists, strādnieks, speciālā norāde: “bijušais kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40354.
669. Gerckovičs [Hercekovičs] Sīmanis [Simons] Hirša d., dzimis 1903.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
ķīmiķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ūdens ielā 15, dzīv. 1.), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40338.
670. Gerhards Kārlis Jāņa d., dzimis 1902.g. Mitavas (Jelgavas) pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā, Bajāru mājās,
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un par “cīņu
pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40371.
671. Gerke Ivans Jakova d., dzimis 1887.g. Jaunzeņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā, linu [apstrādes] fabrikā, 10.10.1938.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 8 gadiem, termiņa sākums – 17.07.1938.g., termiņa beigas – 17.07.1946.g. ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 23.06.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija,
personālā lieta arhīvā – 18378.
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672. Geršimskis-Ješinskis Emīls Kārļa d., dzimis 1907.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
krāsotājs, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lielā Meža iela, 3),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 13.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40369.
673. Gertners Kārlis Kārļa d., dzimis 1880.g. Kuldīgas apriņķī, Rendas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs,
līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Saldus pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40342.
674. Ginders Jēkabs Arturs Jāņa d., dzimis 1902.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, ūdens transporta
strādnieks, krāvējs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jurmants ielā, 39), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40400.
675. Ginters Roberts Kārļa d., dzimis 1909.g. Tukuma apriņķī, Zebrenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Probes [Grabju] mājās), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 25.05.1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40356.
676. Glāzers Bērs Goziasa [Hoziasa] d., dzimis 1889.g. Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Krasnoflotskas [Sarkanās
Flotes ] ielā 9, dzīv.4., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40339.
677. Glāzers Hiršs Uela [Joela] d., dzimis 1895.g. Talsu pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā
norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Podošju [Padomju]
ielā 44, dzīv.9., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40433.
678. Gleicmans Ernsts Kārļa d., dzimis 1881.g. Liepājas pilsētā (Latvija), vācietis, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, tirgotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vinodjeļca [Vīndaru] [Vītolu] ielā 2), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
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sprieduma pasludināšanas) 01.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40367.
679. Gliks Dāvids Leibs Ješaļa d., dzimis 1867.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Rīgas ielā 55), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.12.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42136.
680. Gliks Juda Dāvida d., dzimis 1910.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, speciālā
norāde:”tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rīgas ielā 55, dzīv. 1.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42140.
681. Glūda Žanis Eduards Ivana d., dzimis 1875.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Akadēmijas ielā 33, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40363.
682. Gļinskis Hilarijs Franča d., dzimis 1918.g. Rīgas pilsētā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, šoferis, mehāniķis,
militārpersona, līdz arestam dienēja SZSA, 30.05.1941.g.(?) Ļeņingradas garnizona
kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.10.-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem
un tiesību atņemšanu uz 4 gadiem, termiņa sākums – 26.11.1940.g., termiņa beigas –
26.11.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.08. 1941.g. no Ļeņingradas, miris 16.06.1942.g.,
1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.45752.
683. Gobermane Haja Roha Icaka m., dzimusi 1892.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejiete,
PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskā, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rehikna ielā 7) izmeklēšanā esošā, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41446.
684. Godļevska Adele Jevgeņija m., dzimusi 1870.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija), poliete, PSRS
pavalstniece, no kalpotājiem (ārsta meita), izglītība – 5 klases, Poļu savienības (?)
biedre, dārzkope, mājsaimniece, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 13.09.
1943.g. (pēc pirmstermiņa atbrīvošanas 29.08.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 39989.
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685. Gods Dāvids, dzimis 1909.g. Janiški (Jonišķu) pilsētā (Lietuva), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
namdaris, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jamovskas
[Jelgavas] apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas ) 02.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40392.
686. Goldbergs Janelis Jakovs Judelovs Janots Jakoba d., dzimis 1879.g. Rossijenkjai (Raseiņi/?/)
pilsētā (Lietuva), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, miesnieks, desu meistars, speciālā norāde: “uzņēmuma īpašnieks”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Lāču ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.04.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41450.
687. Goldmanis Aleksejs (Aleksis) Mārtiņa d., dzimis 1900.g. Jēkabpils apriņķī, Salas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zasas pagastā,
Upes Jaunzemes apdz.v.), neprecējies(?), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novada Berezovskas rajonu (Krievija); IeTK orgāni arestēja14.06.1941.g. dzīves
vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas-Kalugas apgabals), atradās 7., 11., 3. un
5.lagpunktā, nosūtīts 28.12.1942.g. uz Kirovu – apgabala pilsētu (“IeTK Kirovas
apgabala pārvaldes rīcībā”), piespriests augstākais soda mērs (?), nošauts 14.01.
1943.g.(?) Kirovas pilsētā (?), ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): māte – Minna Mārtiņa
m., dzimusi 1877.g., atbrīvota 19.12.1956.g., tēvs – Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1870.g.,
miris 1943.g., personālā lieta – Nr. 42116 (Vjatkas LDN – Iestādes K-231– Vjatkas LDIMP
arhīvā [tās] nav), arhīva uzskaites lieta – Nr.20155/П – 7210, УКП – 291.
688. Goldmanis Faivišs Dāvida d., dzimis 1898.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Imantas ielā 88), 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.01.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42165.
689. Goldmanis Kārlis Geberts [Herberts] Teodora d., dzimis 1891.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzirnavnieks, amatnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Vārmes pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40403.
690. Goldmanis Kārlis Indriķa d., dzimis 1883.g. Reņenskas (?) [Rendas] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas(?) apriņķī,
Paduskas (Padures) pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.05.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41451.
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691. Goldmanis Kārlis Jāņa d., dzimis 1904.g. Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 23.12.
1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.02.
1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40335.
692. Golubevs-Tiļgans Gustavs Ivana d., dzimis 1900.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Orlas (Brjanskas) apgabalā, Ordžonikidzegradas
(Bežickas) rajona padomē, Koļetu(?) ciemā (Krievija), 08.10.1938.g. IeTK Orlas apgabala
pārvaldes sevišķā troika pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 21.07.1938.g., termiņa beigas – 21.07.
1948.g., ieradās Vjatlagā 22.02.1939.g. no Brjanskas, miris 10.02.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 23806.
693. Golubevs Ivans Mihaila d., dzimis 1881.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
19.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42153.
694. Goļevskis Alberts Jāņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī, Naudītes pagastā, Dzilnos
[Dzilnu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Džunas [Dzilnu] mājās),
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “pretpadomju aģitāciju” un “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40407.
695. Gordons Šļirma [Šloma] Izraila d., dzimis 1893.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, rēķinvedis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā 104 dzīv.
6.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas ) 02.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41463.
696. Gorša [Gārša] Rūdolfs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1887.g. Cēsu pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektromehāniķis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 22.11.1941.g, 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40420.
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697. Gotarcans [Gotardsons] Edvīns Kārļa d., dzimis 1906.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tallinas ielā 45, dzīv.5.), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 15.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.41455.
698. Govša Ruvaļs Mihaila d., dzimis 1893.g. apdz.v. Škuģi (?). (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība – vidējā, partijas “Mizerahan” (“Mizrahi” /?/)
biedrs, uzskaites darbinieks, komersants, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40439.
699. Goža Alberts Kārļa d., dzimis 1909.g. Tukuma apriņķī, Jaunpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, traktorists, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Auru pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 26.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40408.
700. Grabčinskis Juris Aļepoza [Aloiza] d., dzimis 1892.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42156.
701. Gramkavs Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis1896.g. Jelgavas apriņķī, Vircavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, 23.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40334.
702. Grandmanis Alfrēds Anša d., dzimis 1895.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Lestenes
pagastā, Ģībeļu [Gibēļu] mājās (Latvija), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts
10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., nošauts
06.01.1942.g.(?), personālā lieta arhīvā – Nr. 40372., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
703. Granovskis Jānis Vilfrīds Jāņa d., dzimis 1884.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, 1926.-1940.g. Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “policijas darbinieks, ierēdnis”,
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līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Venupilh [Ventspils] ielā 12, /paša mājā/),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 04.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40378.
704. Grantins Augusts Franča d., dzimis 1911.g. Smoļenskas apgabalā, Prečistenskas rajonā,
Petrakovo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, krāsotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par
“kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 06.06.1938.g., termiņa beigas – 06.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 26.11.1938.g.
no Kirovas, miris 02.05.1943.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 19126.
705. Grantiņš Fricis Pētera d., dzimis 1890.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Lantjuveš [Kaļķu] ielā 40), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42125.
706. Grantiņš Gustavs Arnolds Gustava [Gusta] d., dzimis 1907.g. Liepājas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 7 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “liels zemes
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40388.
707. Grasmanis Gothards Andreja d., dzimis 1900.g. Aizputes apriņķī, Dunalkas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Vārmes
pagastā, Matlidžu [Mežvidu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40401.
708. Grašins [Grasiņš] Eduards Ivana [Jāņa] d., dzimis 1905.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepabeigta
augstākā, bezpartejiskais, jurists, speciālā norāde: “policijas uzraugs”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kiļsiema [Kalnciema] ielā 12-a, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 27.02.1942.g. (?), 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40435.
709. Graudins Arnolds Pētera d., dzimis 1882.g., Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, speciālā norāde: “spiegs-diversants”, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Maskavas pilsētā, Dajeva šķērsielā 11 dzīv. 8., IeTK Maskavas apgabala pārvaldes troika
10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 25.06.1938.g., termiņa beigas – 25.06.1948.g., ieradās Vjatlagā
11.11.1938.g. no Maskavas, miris 27.01.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 17217.
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710. Graudiņš Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1902.g. Rīgas apriņķī, Kastrānes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41465.
711. Graudiņš Žanis Kārļa d., dzimis 1909.g. Tukuma apriņķī Matkules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ļespansi
[Lielspalvju] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40351.
712. Grauds Edgars Jēkaba d., dzimis 1900.g. apdz.v. Majori (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Vaļto [Vaļņu] ielā 11, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40332.
713. Grazins Alberts Jāņa d., dzimis 1900.g. Kurlandijas guberņā, Tukuma apriņķī, Renkinskas (Renkas/?/) [Remtes] pagastā, Zušņes (Zušiņes) muižā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
SZSA militārpersona no 13.07.1941.g., 2.ranga tehniķis–intendants, militārā pasta
bāzes (litera “D”) lietvedības [daļas] vadītājs–kasieris (11.armija, Ziemeļrietumu fronte),
neprecējies (šķirtenis), līdz mobilizācijai dzīvoja dzimšanas(?) vietā, 02.11.1941.g. IeTK
karaspēka Ziemeļrietumu frontes aizmugures apsardzībai kara tribunāls pēc KPFSR
KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu
uz 5 gadiem līdz ar militārās pakāpes atņemšanu, termiņa sākums – 18.09.1941.g.,
termiņa beigas – 18.09.1951.g., ieradās Vjatlagā 16.12.1941.g. no Vologdas, miris
etapēšanas (?) laikā 16.12.1941.g.(?), (akta par miršanu nav), 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 56727., (17 lapas).
Pielikums.
Lieta Nr. 517 –41.
Kopija
SPRIEDUMS.

Pilnīgi slepeni.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības vārdā 1941.gada 2.novembrī IeTK karaspēka
Ziemeļrietumu frontes aizmugures apsardzībai Kara Tribunāls
Priekšsēdētāja – 3.ranga kara jurista Korņeva,
Locekļu – 3.ranga kara jurista Demirova un kara jurista Kaļiņina,
Sekretāra – Andrejeva sastāvā,
aizklātā tiesas sēdē, izskatot lietu Nr. 517-41 pret 2.ranga tehniķi–intendantu Grazinu
Albertu Jāņa d., dzimušu 1900.g. bij. Kurļandijas guberņā, Tukuma apriņķī, Renkinskas
pagastā, Zušiņes muižā, cēlušos no zemniekiem–laukstrādniekiem, ar zemāko izglītību,
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šķirteni, netiesāto, bezpartejisko, PSRS pavalstnieku, pēc tautības latvieti, SZSA [rindās]
mobilizēts 13.jūlijā 1941.g., apvainotu KPFSR KK 58.10. panta II daļā paredzētā noziegumā,
konstatēja:
Tiesājamais Grazins Alberts Jāņa d., būdams negatīvi noskaņots pret pastāvošo padomju
varu, sistemātiski, 1941.gada augusta–septembra mēnešu laikā pauda pasta bāzes (litera
“D”) karavīru vidū pretpadomju un sakāvnieciskus uzskatus, vērstus pret Sarkano armiju.
Apmeloja SZSA komandējošo sastāvu, kā arī PSRS pilsoņu dzīves apstākļus, vienlaikus
slavināja dzīvi kapitālistiskajās valstīs, arī fašistiskajā Vācijā.
Izplatīja dienesta biedru vidū paniskus noskaņojumus, izteica šaubas par fašistisko bandu
zvērībām pret sagūstītajiem sarkanarmiešiem.
Pie tam sarunās pārstāstīja fašistisko lapiņu saturu.
Pamatojoties uz minēto, IeTK karaspēka Ziem. Riet. frontes apsardzībai Kara tribunāls
atzina Grazinu par vainīgu KPFSR KK 58.10. panta II daļā paredzēto noziegumu izdarīšanā
un saskaņā ar KPFSR KPK 319. un 320.pantu
nosprieda:
Grazinu Albertu Jāņa d., pamatojoties uz KPFSR KK 58.10.panta II daļu ar tā paša KK
58.2.panta sankciju pakļaut brīvības atņemšanai labošanas darbu nometnēs uz 10 (DESMIT)
gadu termiņu ar tiesību zaudēšanu uz 5 (PIECIEM) gadiem bez mantas konfiskācijas sakarā
ar to, ka tādas notiesātajam nav.
Notiesātajam Grazinam Albertam Jāņa d. atņemt militāro pakāpi “2.ranga tehniķis–
intendants”.
Soda izciešanas termiņu Grazinam skaitīt no 1941.gada 18.septembra.
Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.
Oriģināls ar pienācīgajiem parakstiem.
Pareizi: tiesas sekretārs jaun. kara jurists Andrejevs.
714. Grābeklis Ivans [Jānis] Pētera d., dzimis 1890.g. Ilūkstes apriņķī, Lasenskas (Lašu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42133.
715. Grāveris Olga Nikolaja m., dzimusi 1895.g. Maskavas pilsētā (Krievija), krieviete, PSRS
pavalstniece, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, pārdevēja, speciālā norāde: “tirgotāja”,
līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.06.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 39988.
716. Grāvis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.03.1942.g., 11.lagpunkts Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40430.
717. Grāvis Jānis Arturs Andreja d., dzimis1908.g. Jēkabpils apriņķī Elkšņu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Romulānu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.05.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42121.
718. Grebežs Josifs [Jāzeps], dzimis 1910.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.06.1941.g., termiņa beigas – 15.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.03.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42152.
719. Greble Ādolfs Ivana d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, tehniķis–
celtnieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
07.11.1941.g.(?) kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz
8 gadiem, termiņa sākums – 11.07.1941.g., termiņa beigas – 11.07.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.11.1941.g. no Kirovas, miris 30.03.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 52087.
720. Gredzens Pēteris Andreja d., dzimis 1887.g. Vidzemes novadā, Rīgas apriņķī, Pļaviņu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, garīdznieks, skolotājs, speciālā norāde: “bijušais garīdznieks”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Laidzes ielā 31, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.06.1942.g., 7. lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40359.
721. Greins Ļevs [Leiba] Solomona [Zalamana] d., dzimis 1900.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 22.02.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42150.
722. Greiškalns Pēteris Antona d., dzimis 1900.g. Daugavpils apriņķī Užvaldas (Izvaltas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, nekvalificēts strādnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Bernaļskas [Bernatska] muižā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42146.
723. Grencis Jānis Mārtiņa d., dzimis 1884.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dārznieks, zemkopis,
līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Ulmales pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40308(?).
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724. Grēns Johans Teodora d., dzimis 1888.g. Valmieras apriņķī, Grēna muižā (Latvija/
Ļifļandija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, lokomotīves mašīnists, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40402.
725. Gricuns [Gričūns] Ādolfs Mihaila d., dzimis 1906.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ausekin [Ausekļa] ielā 32), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40413.
726. Grienis Valdis Kristapa d., dzimis 1895.g. Jelgavas apriņķī, Snēpeles [Sīpeles] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40352.
727. Grigals Jānis Anša d., dzimis 1902.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Novaja [Jaunā]
ielā 71, dzīv.1.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42138.
728. Grigans [Grigārs] Ivans [Jānis] Jakova [Jēkaba] d., dzimis 1898.g. Ilūkstes apriņķī,
Gārsenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g.(?),
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42137.
729. Grigens [Griens] Ilgvars Kristofora [Kristapa] d., dzimis 1912.g. Tukuma apriņķī, Slampes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Tukuma apriņķī, Lestenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40377.
730. Grigorjevs Matvejs Gordeja d., dzimis 1902.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, VĻKJS biedrs, lokomotīves mašīnists,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.07.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42151
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731. Grigulis Vilis Augusta d., dzimis 1904.g. Valkas apriņķī, Dūres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, kokmateriālu šķirotājs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Krustpils stacijā
(Latvija), 23.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42123.
732. Grikmiņš [Grīnmanis] Jānis Pētera d., dzimis 1908.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (apdz.v. Jaldigas/Kuku Medilas/?/),
precējies, ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novada Nazarovskas rajonu
(Krievija); IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas–Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā
esošais, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., miris 24.02.1943.g.(?), 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats; ģimenes sastāvs(14.06.1941.g.): sieva – Grīnmane Vilma Jāņa m.,
dzimusi 1907.g., atbrīvota 13.06.1956.g., ; personālā lieta arhīvā – Nr. 42119., arhīva
uzskaites lieta Nr. 16739/П – 7220, УКП – 283.
733. Griķis Jānis Eduards Friusa [Friča] d., dzimis 1893.g.Talsu apriņķī, Virbes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (drēbnieka dēls), izglītība – 5
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma
pilsētā, Lauku ielā 1, dzīv.3., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40376.
734. Grīnbergs Arturs Ernsts Andreja d., dzimis 1906.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī,
Užavas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kangortu/?/ mājās), 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06. 1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.05. 1943.g., 3.lagpunkts, stacija Malij Sozima, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40426.
735. Grīnbergs Arvīds Friča d., dzimis 1897.g. Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (skolotāja dēls), izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Aizputes
apriņķī, Rudbāržu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.02.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40425.
736. Grīnbergs Fricis Jura d., dzimis 1914.g. Talsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
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arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Svobodas [Brīvības] ielā 31), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, izbēdzis 10.09.1941.g.,
[notverts un] atvests atpakaļ 17.09.1941.g., miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40341.
737. Grīnbergs Fridrihs Gotfrīda d., dzimis [1894.g.] Talsu apriņķī, Valdemārpils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (pārvaldnieka dēls), izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Talsu
apriņķī, Utrenskas(?) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.01.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40379.
738. Grīnbergs Kārlis Pētera d.], dzimis 1894.g. Jēkabpils apriņķī, Sunākstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas)21.08.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42114.
739. Grīnbergs Kristaps Mārtiņa d., dzimis 1898.g. Pļeņeckas(?) [Planicas] pagastā, Kumbres
(?) muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.07.
1943.g.,1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40391.
740. Grīnbergs Pēteris Indriķa d., dzimis 1902.g. Jēkabpils apriņķī, Vīpes pagastā (Kurļandija/
Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Pauru/?/ mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42118.
741. Grīnfelds Indriķis Jura d., dzimis 1880.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Jaunsaimnieku un sīksaimieku partijas biedrs,
mežzinis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā, Leizemi [Lejzemju]
mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40364.
742. Grīnfelds Kārlis Jēkaba d., dzimis 1885.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Zemnieku ielā 20-a, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.11.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40383.
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743. Grīnfelds Rūdolfs Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Dzirciema pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Krivņi [Krieviņu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīkvā – Nr.40353.
744. Grīnfogels Arturs Friča d., dzimis 1909.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 22.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40374.
745. Grīnhovs [Grīnhofs] Andrejs Friča d., dzimis 1889.g. Tukuma apriņķī, Matkules pagastā,
apdz.v. Šupkas(?) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
30.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40349.
746. Grīns Eduards Ivana [Jāņa] d., dzimis 1890.g. Jēkabpils apriņķī, Biržu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, notārs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42120.
747. Grīnšteins Krists Kārļa d., dzimis 1908.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Ganību ielā 15), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.11.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40238.
748. Grīnvalds Augusts Franča d., dzimis 1895.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ventspils pagastā Kolkas(?) apdz.v.,
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40428.
749. Grīnvalds Ivans [Jānis] Friča d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā,
Rezņickas ielā 14/2, dzīv.6., IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 28.09.1938.g.
pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 28.03.1938.g., termiņa beigas – 28.03.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 13.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16430.
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750. Grīnvalds Vilis Andreja d., dzimis 1910.g.Ventspils apriņķī, Zūru pagastā, Lozi [Lodes]
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.09.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40410.
751. Grīslis Arnolds Žaņa d., dzimis 1911.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem (muižniekiem), izglītība – 6 klases,
bezpartejiskais, šoferis, speciālā norāde: “muižnieks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Lutriņu pagastā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.07.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40409.
752. Grīslis Eduards Pētera d., dzimis 1896.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā,
Dumeles(?) mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40423.
753. Grīslis Fricis Jāņa d., dzimis 1886.g. Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī,
Cederes (Cieceres) pagastā, Imantas mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.08.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40343.
754. Grīslis Jānis Mikeļa d., dziis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Satingenas (Sātiņu/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs 1924.-1934.g., bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Jelgavas apriņķī, Glūdas pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.10.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40375.
755. Grišāns Antons Ambroza [Ambrozija] d., dzimis 1901.g. Ļucinskas (Ludzas) apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42158.
756. Grišāns Ivans (Jans, Jānis) Kaetana (Kaetana Kastana Katiana Konstantina Kostana)
d., dzimis 1891.g. Dvinskas (Daugavpils/?/) apriņķī, Dagdanskas (Dagdas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis (latgalietis/?/), dzimtā valoda latviešu (latgaliešu dialekts), pārvaldīja
vācu, poļu, krievu un franču valodas, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā speciālā (juridiskā), Latgales Zemnieku partijas (?) biedrs, jurists, dzirnavnieks,
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precējies, 2 bērni (meita un dēls), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils apriņķī,
Jaglanskas (Aglonas/?/) pagastā Kameņeca (Kaļanu/?/) mājās, speciālā norāde: “bija
ārzemēs – 1919.g. Francijā, Parīzes pilsētā, Ārlietu ministrijas dienesta jautājumos;
bijušais Latvijas ĀM jaunākais ierēdnis (1919.-1920.g.), lielu dzirnavu īpašnieks,
ģimene izsūtīta” ; IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais
(“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, no 18.04.1942.g. līdz 18.11.1943.g. atradās IeTK Kirovas apgabala pārvaldes
iekšējā cietumā (Kirovas – apgabala pilsētā), darbā izmantošana: sanitārā apkope,
15.07.1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”),
30.09.1941.g. atzīts par 1.grupas invalīdu (miokardīts, rētainas izmaiņas labējās nieres
apvidū), no 19.11.1943.g. – 2.grupas invalīds (organiska sirdskaite, plaušu tuberkuloze,
2.pakāpes distrofija, redzes nervu atrofija ar redzi labējai acij – 0, kreisai acij – 0,1),
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.09.1945.g. no žultspūšļa audzēja, 4.lagpunkts (“sanitārā pilsētiņa”), Poļevoje-2 ciemats, kaps Nr. 0-39; radinieku dzīves vieta
(06.12.1946.g ): sieva Grišāne Lūcija Kusto [Kristapa] m.,: Krievija, Krasnojarskas
novads, Igarkas pilsēta, meža kombināts, personālā lieta arhīvā – Nr.42145. (27 lapas,
fotogrāfija).
757. Grižimailo (Gržimalo) Ignatijs [Ignats] Antona d., dzimis 1903.g. Ļucinas (Ludzas)
pilsētā, Režickas [Rēzeknes] ielā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoseju ceļu tehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, Tirgus laukumā 1, 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.03.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42126.
758. Grodskis Eduards Feliksa d., dzimis 1907.g. Liepājas pilsētā (Latvija), polis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektrotehniķis, sakarnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Viestura ielā 50),
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 24.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40418.
759. Grohoļskis Mečeslavs Josipa [Osipa] d., dzimis 1903.g. Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā
(Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Urudu(?) ielā 54,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 20.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42157.
760. Gromulds Gerhards Eduarda d., dzimis 1902.g. Cēsu apriņķī, Mazeprouļskas (Mazstraupes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Jelgavas pilsētā, Dobeles ielā 46(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40333.
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761. Grosmanis Voldemārs Kristaps Jura d., dzimis 1905.g. Tukuma apriņķī, Zemītes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas pilsētā,
Planicas ielā 14, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.97.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.12.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40432.
762. Grosvalds Fricis Ernsta [Ernesta] d., dzimis 1895.g. Talsu apriņķī, Vandzenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācjas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Plausmas/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40361.
763. Grotups Indriķis Friča d., dzimis 1894.g. Vengeļskas (?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 13.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40340.
764. Grovitis [Grāvītis] Alberts Jēkaba d., dzimis 1907.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, zootehniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42131.
765. Grozbergs [Grosbergs] Andrejs Andreja d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī, Bruknas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kauliņu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42142.
766. Grudmanis [Grundmanis] Andrejs Bedmeja [Bertmeja] d., dzimis 1900.g. Ventspils
apriņķī Bungas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40424.
767. Grudmanis [Grundmanis] Arnolds Jāņa d., dzimis 1905.g. Latvijā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Sunanskas [Sunākstes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41464.
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768. Grugulis (Grigulis) Ādams Pētera d., dzimis 1886.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu
pagastā, Griguļu apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strautņu [Strautiņu] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 07.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42144.
769. Grundspentis [Grundspeņkis] Ēvalds, dzimis 1914.g. Ventspils apriņķī, Ventspils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – 42124.
770. Grundspeņķis Jānis Mārtiņa d., dzimis 1914.g. Seļtinskas [Zeltiņu] pagastā, Mūrnieku(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 25.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42117.
771. Grunte Didžis [Didžus] Mārtiņa d., dzimis 1886.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī,
Usmaitines (Usmas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, partijas ”Zemnieku savienība” biedrs, maiznieks, speciālā norāde:
“maizes ceptuves īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Artilērijas ielā
22, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 27.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40441.
772. Grūbe Verners Nikolajs Jāņa d., dzimis 1915.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Bērzes pagastā Ļeļuņi
[Lieljukšu] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.03.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40365
773. Grūtups Arvīds Friča [Žaņa] d., dzimis 1913.g. Tukuma pilsētā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Valgundes pagastā
(Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 28.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40397.
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774. Gubats Oļģerts Jāņa d., dzimis 1919.g. Valkas apriņķī, Gaujienas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Valmieras apriņķī, Selinskas [Sēļu] [Salacas] pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41466.
775. Gubeņs-Gubbis [Gubens-Gubenis] Mārtiņš Hristofora [Mārtiņa] d., dzimis 1875.g.
Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, sakarnieks, telegrāfists, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Īles [Īves] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40393.
776. Gudakovskis Ādolfs Stepana d., dzimis 1906.g. Pimdenskas(?) [Pildas] [Pasienas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Losinskas(?) [Lašu] [Pasienas] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42170.
777. Gulbis (Guļbis) Ādolfs Andreja d., dzimis 1913.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
maiznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rolava ielā 12, dzīv. 12.), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40346.
778. Gulbis Kārlis Eišels Jukums Kārļa [Kristapa] d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, [katlu] kalējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Pumpura ielā
9, dzīv. 2., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.40345.
779. Gulbis Fricis Andreja d., dzimis 1885.g. Ventspils apriņķī, Puzes pagastā Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 15.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40427.
780. Gulbis (Ļebedevs) Juliāns Ivana [Jāņa] d., dzimis 1903.g. Ventspils apriņķī, Piltenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, lasītpratējs (autodidakts), Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Medzes [Mērdzenes] pagastā (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK
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Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42160.
781. Gulibis [Gilbis] Kārlis Frisa [Friča] d., dzimis 1879.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40373.
782. Gulmanis Alfrēds Ansis Friča d., dzimis 1905.g. Tukuma apriņķī, Taļskas (Tumes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā, Sļižu [Slīžu] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40396.
783. Gūraitis Krists Jāņa d., dzimis 1910.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 19.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.40422.
784. Gurts Ansis Jēkaba d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kooperatīva vadītājs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Viesītes pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g.(?), 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42115.
785. Gurviča Dora Pinhusa m., dzimusi 1897.g. Sipervihas(?) apdz.v., ebrejiete, PSRS
pavalstniece, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, farmaceite, speciālā
norāde: “tirgotāja”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Raiņa ielā 71,
dzīv.3., izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 39991.
786. Gusarevs Grigorijs Ivana d., dzimis 1903.g. Ludzas apriņķī, Briģu pagastā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 30.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42171.
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787. Gusarevs Konstantīns Dorofeja d., dzimis 1891. [1890.] g. Bļigavas(?) [Briģu] pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, lasītpratējs (autodidakts),
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “cīņu pret revolucionāro kustību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 31.05.1944.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42168.
788. Gutermanis (Gutermans) Iciks Falka d., dzimis 1898.g. Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, lasītpratējs (autodidakts),
bezpartejiskais, drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Palmu ielā 1,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
12.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – N. 40357.
789. Gutkina Musja Solomona m., dzimusi 1878.g. Rīgas pilsētā (Latvija), ebrejiete, PSRS
pavalstniece, no kalpotājiem, pusanalfabēte, bezpartejiskā, bez specialitātes, zemkope,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Noļektova [Noliktavas] ielā 3), izmeklēšanā esošā,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma
pasludināšanas) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41454.
790. Gūtmanis Kārlis Kriša d., dzimis 1897.g. Liepājas (Aizputes/?/) apriņķī, Sakas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, ceļu darbinieks, brigadieris, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Gaviezes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.04.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40431.
791. Gūtmans [Gūtmanis] Fricis Jēkaba d., dzimis 1894.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (drēbnieka dēls), izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40415.
792. Gūtmenis [Gūtmanis] Kārlis Andreja d., dzimis Kuldīgas apriņķī, Gaiķu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī,
Vārmes pagastā, Žutiņu [Mālīšu] mājās (Latvija), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā
apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācija” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.06.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40381.
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793. Ģībets [Ģībietis] Pēteris Roberts Ģirta d., dzimis 1888.g. Liepājas [Daugavpils] pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelceļnieks, inženieris–elektriķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (lokomotīvju remonta darbnīcas), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.08.
1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42134.
794. Ģībietis Ādolfs Jāņa d., dzimis 1907.g. Liepājas apriņķī, Gramzdas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 25.11.1942.g.
PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
23.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40360.
795. Ģībietis Fricis Zāmuela d., dzimis 1911.g. Liepājas apriņķī, Gramzdas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, agronoms, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Dārznieku/?/ mājās), Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.4.panta sodīja ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 24.03.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40389.
796. Ģīga [Ģiga] Miķelis Miķeļa d., dzimis 1902. [1903.] g. Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – 40419.
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797. Haits Imerts [Šmerels] Gisa [Hirša] d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā(Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Golovskas
[?] ielā 24, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. o PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41237.
798. Hamburgers Zeliks Nuaha [Noasa] d., dzimis 1903.g. Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, tirdzniecības darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Elizabetes
ielā 6), 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli kaitīgam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 23.02.1945.g., 4.lagpunkts Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41232.
799. Harmanis [Hermanis] Teodors Ernsta [Ernesta] d., dzimis1887.g. Kuldīgas apriņķī,
Kabiles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – 6 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līd arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 12.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.41242.
800. Harmans [Hartmanis] Indriķis Jura d., dzimis 1874. [1871.] g. Kuldīgas apriņķī,
Kuldīgas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Donātu
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41243.
801. Hartmanis Indriķis Kriša d., dzimis 1888.g. Kuldīgas apriņķī, Planetenskas (Planicas)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, dārznieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Vorļinskas (Vārmes/?/) pagastā (Latvija), iizmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40395.
802. Hartmanis Kristažs [Kristaps] Anža [Andža] d., dzimis 1899.g. Kuldīgas apriņķī, Planicas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
181

H

organizācijas biedrs, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Kuldīgas pilsētā, Grantent [Grants] ielā 21, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40434.
803. Hartmanis Krišs Indriķa d., dzimis 1910.g. Kuldīgas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, zootehniķis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Napotija [Dapati] mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 17.09.1942.g. 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40355.
804. Hauptmanis Pāvils Mārtiņa d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks,
kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g. ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 20.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr. 42919 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
805. Hābermanis Kristaps Kristapa d., dzimis 1892.g. Jelgavas apriņķī, Penkules pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41860.
806. Heide (Geide) Pēteris Jēkaba d., dzimis 1893.g. Liepājas pilsētā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks
(grāmatvedis, rēķinvedis), atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ūdens
[Ūdeņu] ielā 10), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā Nr. 41235.
807. Helmane Marta Mārtiņa m., dzimusi 1894.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latviete, PSRS
pavalstniece, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, medicīnas māsa, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 09.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, mirusi 07.10.1945.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40044.
808. Helmūts Žanis Andreja d., dzimis 1901.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs
(tirdzniecības darbinieks), speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, 28.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
biegas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 18.09.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41230.
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809. Helvigs Arnolds Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1896.g. Jelgavas apriņķī, Viļcinskas (Vilces)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.12.
1941.g., 3.lagpunkts, Malilj Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41239.
810. Hemiņš [Heniņš-Hemiņš] Jānis Kārlis Jāņa d.,dzimis 1896.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, organizācijas
“Strādnieku savienība”(?) biedrs, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g.,7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41224.
811. Henkels Roberts Vilhelma d., dzimis 1875.g. Govizinskas(?) [Gaviezes] pagastā
(Kurļandija/Latvija) vācietis, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem (dzirnavu īpašnieka
dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, mēbeļu darbnīcas īpašnieks, dzīvoja
Latvijā, Tukuma pilsētā, Raudas ielā 23, precējies, 3 bērni (dēls un 2 meitas), VDTK
orgāni arestēja 15.06.1941.g. dzīves vietā kā “sociāli svešu elementu”, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941. no Rīgas cietuma, 11.07.1941.g. atzīts par
invalīdu (miokardīts, aterioskleroze, locītavu reimatisms, vecuma nespēks), miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942.g. no kreisās plaušas augšējās daļas iekaisuma
un dekompensētā miokardīta, 7.lagpunkts (štāba apakškomendantūra), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41457.
812. Henkūzens Ernests Jāņa d., dzimis 1892.g. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pagastā (Latvija),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Vernskas
[Vārmes] pagastā Kalna [Kalna Laucinieku] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 03.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40399.
813. Hercenbergs Georgs Leonharda d., dzimis 1896.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, uzskaites darbinieks,
ekonomists–plānotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41228.
814. Hermansons Francis [Fricis] Kestena d., dzimis 1894.g. Ventspils apriņķī, Usmakinskas
(Usmas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.01.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41225.
815. Hibšmanis Hristians [Kristaps] Zāmeļa d., dzimis 1875.g. Jelgavas apriņķī, Zaļenieku
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
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Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.07.1942.g. 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41226.
816. Hilmans Daniješs [Daniels] Vinjamina [Benjamina] d., dzimis 1876.g. Talsu pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, speciālā norāde: “lieltirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lielā iela
24), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41231.
817. Hiršbergs Hiršs Solomona d., dzimis 1880.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, mežrūpnieks,
speciālā norāde: “kokapstrādes uzņēmuma vadītājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Ozolu ielā 14, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g.
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41447.
818. Hiršhorns Šabšelaīds [Šabše Leiba] Persa [Peresa] d., dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī,
Lobinas apdz.v. (Grobiņas pilsēta/?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas pilsētā, Vitoņa(?) ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41236.
819. Hofmanis Alberts Anša d., dzimis 1895.g. Jelgavas apriņķī, Sniķeres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dārzkopis, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Teruņi/?/ [Tēriņi] [Teruči] mājās, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40405
820. Hofmanis Eduards Jāņa d., dzimis 1906.g. Bauskas apriņķī, Panemunes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī,
Latvijas Dzelzceļa Vandzenes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.10.1941.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41238.
821. Hofmanis Žanis Anša d., dzimis 1892.g. Jelgavas apriņķī, Augstkalnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Penkules pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40406.
822. Hohfelde Kārlis Friča d., dzimis 1907.g. Tukuma apriņķī, Blīdenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizā184
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cijas biedrs, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 01.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41227.
823. Hohfelds Žanis Fridrihs Anša d., dzimis 1891.g. Dobeļenskas (Dobeles/Jelgavas/?/)
apriņķī, Žukskas (Džūkstes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja
Tukuma apriņķī, Slopeiskas (Slampes/?/) pagastā (Latvija), 28.11.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41233.
824. Holsts Jānis Jēkaba d., dzimis 1881. [1885.] g. Madonas apriņķī, Vestienas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
dzelzceļnieks (stacijas dežurants), līdz arestam dzīvoja Liepājas-Rīgas dzelzceļa
Anrita(?) [Airītes stacijas mājā] stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.04.1942.g., 7.lagp[unkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41241.
825. Hrebtovs Aleksandrs Semjona d., dzimis 1895.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
skolotājs, speciālā norāde: “bijušais Judeņiča armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Dobeles ielā 31, dzīv. 3.), 25.11.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede
par “piederību kontrrevolūcionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.05.1943.g.(?), 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42920.
826. Hūns Jānis Jāņa d., dzimis 1875.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Krotes pagastā (Latvija), [izmeklēšanā esošais ] ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.02.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41229.
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827. Idelsons Šaja Vigdera [Vigda] d., dzimis 1886. [1880.] g. Rīgas pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bepartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (13.janvāra ielā 21), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41493.
828. Ievkalns Fricis Kārļa d., 1896.g., Tukuma apriņķī, Matkules pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
delzceļnieks, stacijas priekšnieka palīgs, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Stendes pagastā, Evkalis [Ievkalni]
[Sevkalnu] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40570.
829. Ignatovičs Viktors Teodora d., dzimis 1921.g. Daugavpils apriņķī, Krāslavas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “bez noteiktas nodarbošanās”, līdz
arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40573.
830. Ikkmanis [Ikmanis] Arnolds Ādolfa d., dzimis 1899.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, partijas “Demokrātiskais centrs”
biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tvaika ielā 11, dzīv.2.),
12.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 19.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40576.
831. Iklāvs Rodions Roina [Reiņa] [Radiona] d., dzimis 1903.g. Berezenskas(?) [Daudzesas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, mežzinis, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.04.1942.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42288.
832. Ilenāns Vladimirs Ivana d., dzimis 1896.g. Vambor apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Karelijā, Petropavlovskas
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pilsētā, Sadovajas ielā 18/24, dzīv. 1., IeTK Ļeņingradas apgabala pārvaldes troika pēc
KPFSR KK 58.8., 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 15.04.1937.g., termiņa beigas – 15.04.1947.g., ieradās Vjatlagā
04.02.1938.g. no Ļeņingradas, miris 09.07.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 1968.
833. Iļgins Leonards Nikolaja d., dzimis 1897.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas
pilsētā, Krasta ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42283.
834. Iļjins Vladimirs Matveja d., dzimis 1906.g. Madonas apriņķī Podgaļskas (Patkules/?/)
pagastā Miškino apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41489.
835. Iļsums [Ilsums] Džans [Žanis] Anša d., dzimis 1880.g. Tukuma pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (pārdevēja dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kokzāģētavas vadītājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Elizabetes
ielā 10), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41494.
836. Iļsums [Ilsums] Hristofors [Kristaps] Anša d., dzimis 1887.g. Tukuma apriņķī, Zaķis
[Zaķu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
kokmateriālu sagatavotājs, mežrūpnieks, speciālā norāde: ”fabrikants”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Razdjenskas [Raudas] ielā 12, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 23.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41495.
837. Imars Kristaps Kristapa d., dzimis 1891.g. Jelgavas apriņķī, Dobeles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Ļubos [Ļobu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.07.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40562.
838. Imoberstegs Ričards [Rihards], dzimis 1903.g. Jelgavas apriņķī, Vecegabenskas (?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, piena pārstrādes meistars, līdz arestam dzīvoja Jelgavas
apriņķī, Penkules pagastā, Parcoklacskas [Purvaklauciņu] mājās, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 12.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40568.
839. Indāns Arturs Pētera d., dzimis 1914.g. Jelgavas (Tukuma/?/) apriņķī, Blindenskas
(Blīdenes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde:”bijušais Latvijas
Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Skolas ielā 17, dzīv.3.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 25.10.1941.g. Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40569 (Iestādes K-231 arhīvā
[tās] nav).
840. Indāns Vladislavs Broņislava d., dzimis 1912.g. Rēzeknes apriņķī, Starlandskas
(Stirnienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes [pilsētā] Oktobra ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.01.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42293.
841. Indas [Indāns] Ernests Jāņa d., dzimis 1890.g. Ilūkstes apriņķī, Aknīstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (rentnieka dēls), izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, mežsargs (apgaitnieks), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 14.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42280.
842. Indriksons Alfrēds Vitoma [Viļuma] d., dzimis 1899.g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā,
Kalniņu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 3
klases, bezpartejiskais, kantorists, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Vircavas
pagastā, Ievas(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g.
no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41491.
843. Indriksons Ansis Pēteris Miķeļa d., dzimis 1903.g. Talsu apriņķī, Kandavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.97.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40565.
844. Inkins Jevgeņijs Edvarda d., dzimis 1910.g. Nandas (?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī(?), Kanadskas [Kaunatas] pagastā
(Latvija), 12.12.1942.g. PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 24.11.1943.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42295.
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845. Irbe Pēteris Dāvida d., dzimis 1894.g. Cēsu apriņķī, Veselavas pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Jaunsaimnieku un mazsaimnieku
partijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42292.
846. Irbīts Teodors Jura d., dzimis 1890.g. Jelgavas(?) pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42285.
847. Ivanovs Izots Staņislava d., dzimis 1912.g. Daugavpils apriņķī (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Tukuma ielā, 12.12.1942.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.06.1943.g. 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42289.
848. Ivanovs Josifs Ivana (Jonas) d., dzimis 1890. [1893.] g. Pleskavas guberņā, Zaprudjes
(?) sādžā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, uzskaites darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Dvinskas/Daugavpils apriņķī, Viškovskas (?) [Višķu] pagastā, Rubeņišku apdz.v.,
precējies, ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasojarskas novadu(?) (Krievija/?/); IeTK
orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 20.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 31.03.1942.g. sprieduma
izpildīšanai ārpus nometnes robežām (etapēšanas adrese nav norādīta), nošauts
19.03.1942.g.(?), Kirovas pilsēta(?); ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Anastasija
Vasilija m., dzimusi 1883.g.(?); personālā lieta – Nr.42284 (Vjatkas LDN – Iestādes K231 – Vjatkas LDIMP arhīvā tās nav), arhīva uzskaites lieta – Nr. 14652/38868(?).
849. Ivansons Dagoberts Kārļa d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – 2 klases, speciālā norāde: “vācu aģents”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā, Rīgas ielā, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas Vjatlaga apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.7. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. soda izpildīšanai uz Kirovas
pilsētas cietumu Nr, 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42286 (Iestādes K-231 arhīvā [tās]
nav).
850. Ivseņš [Ivsiņš] Josifs [Jāzeps] Antona d., dzimis 1899.g. Daugavpils apriņķī, Līksnas
[Nīcgales] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.01.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42281.
851. Izotovs Frols Andreja d., dzimis 1900.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–laukstrādniekiem, pusanalfabēts, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 24.02.1943.g. PSRS IeTK
Sevišķā apspriede par “aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.08.
1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42294.
852. Izralsons [Izraelsons] Izrails [Izraēls] Salmana [Zālamana] d., dzimis 1868.g. Talsu
rajonā, Valdemārpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde:
“tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.07.1941.g., 7.lagpunkts(?). Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41496.
853. Izroelovičs [Izraelovičs] Bariss [Bērs] (Boriss) Cemasa [Cemaha] d., dzimis 1887.g.
Tukuma pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, tirgotājs, speciālā norāde:”tirgotāja dēls”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Dārza ielā 11, dzīv. 3.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40566.
854. Īlens Ernests, dzimis 1905.g. Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, garīdznieks, bez
specialitātes, speciālā norāde: “garīdznieks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Ezeres pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40567.
855. Īvāns Jānis Reiņa d., dzimis 1898.g. Madonas apriņķī, Otzenskas (Odzienas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (kurpnieka dēls) izglītība –
vidējā, partijas “Demokrātiskais centrs” biedrs, zemes ierīkotājs, mērnieks, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Brīvības ielā 8., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40561.
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856. Jacenika Amālija Mārtiņa m., dzimusi 1890.g. Smoļenskas apgabalā, Jarcevas rajonā,
Zaharenki sādžā (Krievija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā, 3.Kramenskas ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 24.06.1938.g., termiņa beigas – 24.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 26.11.1938.g. no Kirovas, mirusi 10.02.1943.g., lagpunkts “Zujevka”, Muhino
ciems, personālā lieta arhīvā – Nr. 19172.
857. Jagers Pēteris Hristofora d., dzimis 1896.g. Smoļenskas apgabalā, Jarcevas rajonā,
Volkovo (?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK Smoļenskas apgabala „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR
KK 58.10. un 58.11. pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 14.04.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16759.
858. Jākobsons [Jēkabsons] Ansis Kristapa d., dzimis 1886.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā,
Lapskalnu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (mežziņa
dēls), izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41376.
859. Jākobsons Ansis Eduards Žaņa d., dzimis 1897.g. Tukuma apriņķī, Slampes pagastā,
Jaunzen [Jaunzemju] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41362.
860. Jākobsons [Jēkabsons] Icheks [Iciks] Jakoba [Jaunkeļa] d., dzimis 1897.g. Ventspils
apriņķī, Piltenes pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41368.
861. Jākobsons Jānis Jēkaba d., dzimis 1898.g. Tukuma apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
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bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Tukuma (?) apriņķī,
Grenču(?) pagastā, Noviku(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.11.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41360.
862. Jakobsons Kārlis Nikolaja d., dzimis 1912.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, Aizsargu organizācijas biedrs, pārdevējs, tirdzniecības
darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Targams [Tārgales] ielā 39),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 15.03.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41369.
863. Jākobsons Narmis [Kārlis] Kristava [Kristapa] d., dzimis 1888.g. Kuldīgas apriņķī,
Turlavas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (mašīnists), līdz arestam
dzīvoja Jelgavas apriņķī(?), Ausaskas (Auces/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41900.
864. Jākobsons Reulands [Rolands] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1885.g. Jelgavas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, farmaceits, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā 15 [51],
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.42995.
865. Jakobsons Vulfs Jankeles d., dzimis 1880.g. Kauņas guberņā, Šaveļskas (Šauļu/?/)
apriņķī, Nazarovkas apdz.v. (Lietuva /?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Bauskas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 29.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas (?) stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 43002.
866. Jākobsons [Jēkabsons] Žanis Jānis Indriķa d., dzimis 1897.g. Liepājas apriņķī, Krotes
pagastā, Krotin(?) [Krotes] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalpotājs (kasieris), speciālā norāde: “bijušais
policists”, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Skaistkalnes pagastā (Latvija), Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un
58.13.pantiem piesprieda brīvības atņemšanu 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 08.04.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42997.
867. Jakubenoks [Jakubinoks] Jāzeps Andreja d., dzimis 1907.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 01.11.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43012.
868. Jakubovskis Ivans Ignata d., dzimis1873.g. Vitebskas guberņā (Polija/?/) – Daugavpils
apriņķī (Latvija/?/), Viški(?) [Višķu] apdz.v., polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes
pilsētā, Vorošilova ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43003.
869. Jancovs Arnolds Ludviga d., dzimis 1896.g. Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Elejas pagastā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41379.
870. Jančenko Jānis Jemeļjana d., dzimis 1898.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā
norāde: “recidīvists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.04.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41383.
871. Jāņekalns [Janekalns] Fricis Ernsta d., dzimis 1913.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā,
Kamnieku(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.11.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41359.
872. Janelsiņš Jānis-Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1904.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis,
līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ventas [?] pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g, termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
31.05.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41365.
873. Jaņevičs Eduards Friča d., dzimis 1909.g. Jelgavas apriņķī, Irbas (Rubas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
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1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 05.07.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41386.
874. Jankovičs Aleksandrs Pāvila [Paula] d., dzimis 1891.g. Aizputes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
jurists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Krišjāņa Valdemāra ielā 32,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 26.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41357.
875. Jankovskis Kārlis Josifa d., dzimis 1905.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
traktorists, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Auru pagastā, Rimeikas(?) mājās,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.41387.
876. Jankunas (Marinskaja) Jevgeņija Ivana m., dzimusi 1898.g. Latvijā, latviete, PSRS
pavalstniece, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Maskavas pilsētā, Borki(?)
ielā 30, IeTK Maskavas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 10.11.
1937.g., termiņa beigas – 10.11.1947.g., ieradās Vjatlagā 26.10.1938.g. no Kirovas,
mirusi 23.04.1939.g. 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 19171.
877. Janovskis Juliāns Juliāna d., dzimis 1903. [1902.] g. Rēzeknes apriņķī, Viļānu pagastā,
Rodopoles apdz.v. (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.04.
1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 43008.
878. Jansbergs Nikolajs Fjodora [Teodora] d., dzimis 1890.g. Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde:”bijušais
policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Zlatorusskajas [Zeltkalna]
ielā 15, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43006.
879. Jansons Ādolfs Pētera d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņkī, Mežautskas (Mežotnes/?/)
pagastā, Kurgaņ [Kurgēru] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis, traktorists, speciālā norāde:
”bijušais policists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 06.04.
1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas(?) stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42999.
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880. Jansons Arnolds Mārtiņš Hermaņa d., dzimis 1907.g. Bauskas apriņķī, Misas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42998.
881. Jansons Ernsts [Ernests] Kriša d., dzimis 1893.g. Gazenpotas (Aizputes) apriņķī, Dzērves
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 31.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41364.
882. Jansons Indriķis Jāņa d., dzimis 1883.g. Talsu apriņķī, Zentenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 5 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas), 12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41375,
883. Jansons Ivans Ivana d., dzimis 1888.g. Jelgavas apriņķī, Dobeles pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas
pilsētā, Parižskaja [Parīzes] ielā 6, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
26.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 15.03.1938.g. termiņa beigas – 15.03.1946.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 06.01.1942.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.16763.
884. Jansons [Alberts] Jēkabs Jāņa d., dzimis 1911.g. Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41381.
885. Jansons Otto Jura d., dzimis 1904.g. Liepājas apriņķī, Embūtes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 23.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41373.
886. Jansons Roberts Jura d., dzimis 1898.g. Kuldīgas(?) apriņķī, Skundes (Skrundas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Ļegļas-Budjensk [Lejasbūdenieku] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.
1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g. ieradās Vjatlagā
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09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.06.1943.g, 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41374.
887. Jansons Verners (Berners) Kārļa d., dzimis 1894.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils apriņķī,
Līvānu pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.
1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43009.
888. Jansons Voldemārs Aleksandra d., dzimis 1901.g. Cēsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, statistiķis, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas pilsētā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g. termiņa
beigas 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
02.06.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41380.
889. Jansons Žanis Friča d., dzimis 1900.g. Kuldīgas(?) apriņķī, Lutrjanskas (Lutriņu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.(?), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.41356.
890. Jansons Žanis Rūdolfs Gurta d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, kurpnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.04.1942.g.
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41382.
891. Jansons Žanis Kārļa d., dzimis 1899.g. Tukuma apriņķī, Viņenskas (Vānes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.09.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41361.
892. Januševskis Ivans Ivana d., dzimis 1890.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, bez
pavalstniecības (?), no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, veterinārfeldšeris, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Zilupes pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 24.05.1941.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 03.06.1940.g.[?], termiņa beigas –
03.06.1945.g., ieradās Vjatlagā 14.07.1941.g. no Rīgas, miris 15.04.1944.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41670.
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893. Jaskovskis [Romo] Nikolajs Artura d., dzimis 1896.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
motorists, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Režicas (Rēzeknes) pilsētā, Naberežnajas [Krastmalas] [Krasta] ielā 47, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 13.01.1943.g. par “piederību kontrrevolūcionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06. 1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS ieTK Juhnovas LDN, miris
04.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42996.
894. Jātneiks [Jātnieks] Jānis Krišjāņa d., dzimis 1875.g. Jelgavas apriņķī, Sējas mājās,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.08.1942.g.
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41372.
895. Jātnieks Alberts Ivana [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Linkovskas (?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Panemskas (Panemunes/?/) pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g.,7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 43000.
896. Jātnieks Arnolds Pētera d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Rojentāles (Rundāles/?/)
pagastā, Jātnieku(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas kaprālis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā –- Nr. 43001.
897. Jātnieks Arvīds Jēkaba d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ventspils
apriņķī, Ancinskas(Ances/?/) pagastā, Mikaļtak [Mikeļbākas] apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41376.
898. Jātnieks Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, mežu ierīkotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41311.
899. Jaunciems Jānis Miķeļa d., dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī, Rucavas apdz.v. (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku
197

J

savienība” biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.10.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41363.
900. Jaudzemis [Jaunzems] Andrejs Eduards Arvīds Jēkaba d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Jaunsaimnieku un sīksaimnieku partijas(?) biedrs, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Andreja Upīša ielā 4, dzīv.8.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41377.
901. Jaudzems Jānis Indriķa d., dzimis 1893.g. Daugavpils apriņķī, Krišburgas(?) [Kreicburgas – Krustpils] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (meistars), līdz arestam
dzīvoja Jelgavas apriņķī, Elejas pagastā, Meitenes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 01.11.1942.g., 11.lagpunkts Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41385.
902. Jaunzems Ernests Ivana [Jāņa] d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektromontieris, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā (Latvija),
arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 29.10.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.4. un 58.10.-1. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11. 1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā
– Nr. 43010 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
903. Jaunzems (Aupsemnieks-[?]) Albīns Jura d., dzimis 1906. [1900.] g. Velckanskas(?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Dobeles ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.05.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 43004.
904. Jaunzems Eduards Jāņa d., dzimis 1893.g. Ungermuižas(?) pagastā, Traki(?) apdz.v.
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
dzelceļnieks (meistars), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Krasta Nudom(?)
98 [Krasta stacijas māja 8-1], izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41367.
905. Jaunzems Jēkabs Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, (Tereses [Terēzes] ielā 9), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41378.
198

J

906. Jaunzems Kārlis Jāņa d., dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī, Embūtes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā (ministrijas skola),
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā, Federes muižā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41366.
907. Jaunronis Ādolfs Mārtiņa d., dzimis 1899.g. Madonas(?) apriņķī, Lezernskas (Liezeres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (lauku skolotāja
dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, hidroelektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41388.
908. Jaunsnikers [Jaunsniķeris] Ludvigs-Kārlis Ludviga d., dzimis 1897.g. Jelgavas apriņķī,
Sīpeles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41358.
909. Javneks [Javnieks] Alberts Mārtiņa d., dzimis 1911.g. Smoļenskas apgabalā, Rudņanskas rajonā Karabanovo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, veterinārfeldšeris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11.pantiem
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 22.07.1938.g., termiņa
beigas –22.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 21.02.
1942.g. 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18722.
910. Javniks [Javnieks] Kārlis Jegora d., dzimis 1879.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Vshodskas rajonā, Ļiļati(?)
sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru
darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.06.1938.g.,
termiņa beigas – 15.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
17.02.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16757.
911. Jēčkalējs Jānis Augusts Friča d., dzimis 1883.g. Tukuma(?) apriņķī, Mickalnes (Milzkalnes /?/) pagastā, Priednieku(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (pagastvaldē), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 14.10.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40492.
912. Jergensons (Jergissons) [Jirgensons] Jānis Kristapa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mucinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes pilsētā, Jelgavas
ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
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organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., miris
02.09.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40571.
913. Jērs Kārlis Kārļa d., dzimis 1903.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Sīpeles pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.09.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40491.
914. Ješkevičus [Ješkevics] Krišs Fridrihs Kārļa d.,. dzimis 1905.g. Liepājas apriņķī, Vecpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Rēzeknes apriņķī, Viļānu pilsētā, Pļavas ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42230.
915. Jevinčs [Ieviņš] Alfecs [Alfrēds] Jūlija d., dzimis 1915.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, namdaris, krāsotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Daugavas ielā
17), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.01.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41480.
916. Joffe Hiršs Haima d., dzimis 1891.g. Daugavpils apriņķī, Indras pagastā, Indras apdz.v.
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
ādas preču šķirotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Brīvības ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 11.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.42279.
917. Joffe [Jofe] Izraēls Šeftela d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bez specialitātes, bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Bauskas (?)
pilsētā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42291.
918. Joffe [Jofe Izriels Maksis (Markus)] Maksis Šeftela d., dzimis 1877.g. Bauskas apriņķī
(Latvija) ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Plūdona ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 11.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42290.
919. Joffe [Jofe] Simons [Sīmanis] Kosriela d., dzimis 1878.g. Aleksandrovskas[?] apriņķī,
Pokedel[?] pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (tirdzniecības
darbiniekiem), izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
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Liepājas pilsētā, Žernovskaja [Graudu] ielā 3 [54], dzīv. 3.; PSRS IeTK Sevišķā apspriede
12.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.06.1944.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40563.
920. Jungs Ivans Roberta d., dzimis 1900.g. Vitebskas apgabala Polockas pilsētā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Ļeņingradas pilsētā, Ļigovkas ielā 44, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. pēc
KPFSR KK 58.10. piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
20.01.1938.g., termiņa beigas – 20.01.1948.g., ieradās Vjatlagā 06.11.1938.g. no
Kirovas, miris 13.04.1943.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16919.
921. Juraga (Gedroics) [Gedroics-Jurago] Jānis Ādolfa d., dzimis 1908.g. Rēzeknes apriņķī,
Kovnackas (Kaunatas/?/) pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Aukstā strauta/?/ [Aukstie strauti] apdz v.) PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
16.05.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42989.
922. Jurevičs Ernests Ernesta d., dzimis 1894.g. Kuldīgas apriņķī, Gros-Ezernskas [Lielezeres]
pagastā (Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41355.
923. Jurgensons Romans Ignata d., dzimis 1886.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā Jarcevo pilsētā (Krievija), IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. kā “kontrrevolucionāram
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.07.
1938.g., termiņa beigas – 16.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas,
miris 04.01.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16753.
924. Juriks (Jurka) Ženis Venno d., dzimis 1888.g. Liepājas apriņķī, Krotes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
kurpnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.01.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41354.s
925. Juriksons Aleksandrs Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1883.g. Valmieras apriņķī, Salatskas
(Salacas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja Ludzas(?) apriņķī, Kārsavas stacijā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
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28.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10. pantiem piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42990 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
926. Jurjānis Elmārs Dāvida d., dzimis 1914.g. Valkas pilsētā (Latvija) latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Maskavas apgabalā, Kolomnas pilsētā (Krievija), Maskavas garnizona
kara tribunāls 04.12.1945.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 10.10.1945.g.,
termiņa beigas – 10.10.1955.g., ieradās Vjatlagā 01.01.1946.g. no Maskavas, miris
04.05.1954.g., 30.lagpunkts, Ņižņaja Turuņju ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 85596.
927. Jurjanovs Ivans Eduarda d., dzimis 1895.g. Smoļenskas (Veļikolukskas/Kaļiņinas/
Tveras) apgabalā, Iļjinskas rajonā, Iļjino ciemā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, siera meistars, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Veļikolukskas/
Pleskavas) apgabalā, Usvjatu rajonā, Usvjatu ciemā (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 14.11.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 30.06.1938.g., termiņa beigas –
30.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 22.05.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18719.
928. Jurkams [Jurkāns] Alfons Jegora [Jura] d., dzimis 1908.g. Ludzas apriņķī, Nautrēnu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Upeļu /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.02.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42992.
929. Jurkāns Adaļons [Adaljons] Osipa d., dzimis 1912.g. Ļucinskas (Ludzas) apriņķī,
Navtranskas (Nautrēnu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
17.06.1941.g., termiņa beigas – 17.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma, miris 11.02.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41893.
930. Jurkelis [Jurķelis] Jānis Dāvida d., dzimis 1906.g. Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, inženieris
mehāniķis (lokomotīvju būvētājs), līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06 1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
21.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41894
931. Jurošovskis [Jurševskis] Francis [Fricis] Kārlis Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1901.g.
Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4
klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
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izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41895.
932. Jurševkps [Jurševskis] Kārlis Leona d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Embūtes
pagastā, Jaunzemju(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41353.
933. Juškāns Ivans Antona d., dzimis 1909.g. Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, galdnieks,
celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.03.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42993.
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934. Kabalkins Zamalans [Zalamans] Marduha d., dzimis 1877.g. Daugavpils apriņķī,
Roslavas (Krāslavas/?/) pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Vitaļu [Vītolu] ielā 3, dzīv. 3., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.08.
1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40630.
935. Kacens Šļema [Šlems] Jakova [Jankela] d., dzimis 1882.g. Vitebskas guberņā, Krecburgas(?) [Krustpils] apdz.v. (Baltkrievija/Lietuva/?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no
tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde:
”tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Ērgļu ielā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42424.
936. Kacs Manss [Maksis] Hackela d., dzimis 1886.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
farmaceits, speciālā norāde: ”aptiekas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Vesturi [Viestura] ielā 7), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40593.
937. Kadiķis Rūdolfs Žanis Jāņa d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dārznieks, strādnieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strautu ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40615.
938. Kahuns Harts [Harijs] Roberta d., dzimis 1906.g. Ventspils pilsētā (Latvija), vācietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
pārdevējs, tirdzniecības darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40582.
939. Kaigars [Kaijgars] Vilis Kārlis Fricis [Frīdrihs] Kārļa [Frīdriha] d., dzimis 1897.g. Talsu
apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, jurists, advokāts, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Rožu ielā
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7, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 07.04.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40617.
940. Kairis Jakovs [Jēkabs] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1881.g. Liepājas apriņķī, Bārtas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, šoferis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Kapres [Kaires] mājās), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40738., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
941. Kajaks [Kaijaks] Antons Nikolaja d., dzimis 1901.g. Ventspils apriņķī, Ugāles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 04.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40723.
942. Kakerāns [Kaķerāns] Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1915.g. Ilūkstes apriņķī,
Prodes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42342.
943. Kaktiņš Kārlis Kārļa d., dzimis 1918.g. Rīgas apriņķī, Mazļisenskas (Madlienas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, traktorists, līdz arestam dienēja SZSA [rindās] (201.strēlnieku divīzija,
92.strēlnieku pulka 6.rota), 201.strēlnieku divīzijas kara tribunāls 01.12.1941.g.pēc
KPFSR KK 19-58.1.-b panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem un tiesību
atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums 24.11.1941.g., termiņa beigas – 24.11.
1949.g., ieradās Vjatlagā 13.01.1942.g. no Gorkijas, miris 25.12.1943.g., 5.lagpunkts,
Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 58358.
944. Kaktiņš Mārtiņš Andreja d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles pagastā,
Gudaru(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42407.
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945. Kaktjuks Roberts Jēkaba d., dzimis 1907.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Rudņanskas rajonā, kolhozā
“Krasnoje znamja”(?) (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 28.10.
1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums 08.03.1938.g., termiņa beigas – 08.03.1948.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 30.12.1938.g., 5.lagpunkts (“socgorodok” –
“socpilsētiņa“), Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16457.
946. Kalējs Andrejs Andreja d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Vecmuntaiskas (Vecumnieku/
?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Soloba [Dārza] ielā 2(?), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42416.
947. Kalējs Dāvids Jāņa d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Glūdas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, mūrnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Platones pagastā (Latvija),
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 28.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.,
58.4., un 58.13. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 20.12.1941.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40694.
948. Kalējs Jēkabs Andreja d., dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Kanāju [Kalēju] mājās) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.12.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40719.
949. Kalējs Krišcens [Krišjānis] Jura d., dzimis 1911.g. Bauskas apriņķī, Svitenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Kalēju [Galiņu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42409.
950. Kalevics Kārlis-Roberts Fridriha d., dzimis 1877.g. Abrenes(?), apriņķī, Ļineiskas
(Linavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, jurists, advokāts, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma
pilsētā, Garšeninskas [Harmonijas] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1941.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.06.1945.g., 1.lagpunkts,
Ļesnajas(?) stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40661.
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951. Kāliņš Eduards Jūlija d., dzimis 1907.g. Valkas apriņķī, Jercenskas (Ilzenes/?/) [Jērcēnu]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM karaspēka kara
tribunāls 07.12.1947.g. pēc KPFSR KK 58.1.-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 18.08.1947.g.,
termiņa beigas – 18.08.1972.g., ieradās Vjatlagā 20.03.1948.g. no Rīgas, miris
01.06.1950.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 109273.
952. Kalnājs Ernests-Teodors Jāņa d., dzimis 1898.g. Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “muižas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Talsu
apriņķī, Pastendes pagastā, apdz.v. Kalnāji (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.10.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40598.
953. Kalnājs Kārlis Andrejs Andreja d., dzimis 1897.g. Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40640.
954. Kalnakovulis [Kalnakivuls] Hugo Jūliuss [Baumanis Hugo Jūlijs] Hugo d., dzimis 1905.g.
Tukuma apriņķī, Slampes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kalnatiuvijas muiža/?/), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40647.
955. Kalniaziņš [Kalnkaziņš] Jānis Jēkaba [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Ventspils apriņķī, Puzes
pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.40606.
956. Kalnietis Jānis Jāņa d., dzimis 1888.g. Ilūkstes apriņķī, Gārsenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kancelejas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī,
Susējas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.04.1942.g. (notiesāts
28.11.1942.g.), 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42400.
957. Kalniķis Juris Kristapa d., dzimis 1892.g. Ludzas(?) apriņķī, Mezinskas (Mērdzenes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
207

K

Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.01.1942.g. 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats personālā lieta arhīvā – Nr. 40610.
958. Kalņina [Kalniņa] Anna Jāņa m., dzimusi 1896.g. Ļeņingradas(Pleskavas) apgabalā,
Gdovskas rajonā (Krievija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja Krievijā, Ļeņingradas apgabalā, Tosnas rajonā, Ļubaņas pilsētā, Svobodas
(Brīvības) ielā 20, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru
darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 19.02.1938.g.,
termiņa beigas – 19.02.1948.g., ieradās Vjatlagā 31.10.1938.g. no Kirovas, mirusi
06.10.1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.16224.
959. Kalņins [Kalniņš] Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
normētājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā 97, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.13. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 41516,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
960. Kalņins [Kalniņš] Otto Kārļa d., dzimis 1895.g. Cēsu(?) apriņķī, Mārcienas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija
04.06.1941.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.13.(?) panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 19.07.1940.g., termiņa
beigas – 19.07.1950.g., ieradās Vjatlagā 24.07.1941.g. no Butirku cietuma (Maskava),
miris 17.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 43586.
961. Kalņins [Kalniņš] Otto Rūdolfa d., dzimis 1905.g. Harkovas(Belgorodas) apgabalā,
Graivoronas pilsētā (Ukraina/Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem
(zvērinātā pilnvarotā dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī
[Džūkstes pagastā], Lindraciņi/?/ mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40590.
962. Kalniņš Alberts Nikolaja d., dzimis 1900.g. Jēkabpils(?) apriņķī, Vibskas (Vīpes/?/)
pagastā, Kurņi/?/ mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“vecākais policists”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā, Steperes
[Stipru] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret
revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 02.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42309.
963. Kalniņš Fricis Jāņa d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas
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apriņķī, Grobiņas pagastā, Maļiņei [Māliņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40626.
964. Kalniņš Fricis Zaliļa [Zāmeļa] d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Elejas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, fotogrāfs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Dobeles
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.10.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40611.
965. Kalniņš Jānis Ādolfs Pētera d., dzimis 1903.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42315., (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
966. Kalniņš Jēkabs Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Mizgaiskas(?) pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Jaroslavskas ielā 20,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42386.
967. Kalniņš [Kalniņa] Marta Anša m., dzimusi 1905.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, medicīnas māsa,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu
tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 10.05.1944.g., 6.lagpunkts,
Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 39999.
968. Kalniņš Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1887.g. Kurļandijā [Kurzemē] (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kurinskas (Kuldīgas/?/)
apriņķī, Kalnet (?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.05.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42410.
969. Kalniņš Nikolajs Jāņa d., dzimis 1894.g. Rīgas apriņķī, Vildogas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā juridiskā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs līdz 1934.g. (kreisais sociāldemokrāts/?/), advokāts no 1920.g.,
Rīgas juridiskās konsultācijas juriskonsults, precējies, 3 bērni (2 dēli un meita), sevišķas
piezīmes: “Triju Saeimas sastāvu deputāts, bijis ārzemēs – Vācijā (1922.g.), Zviedrijā
(1930.g.), Francijā (1937.g.); ģimene izsūtīta”, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Rīgas
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pilsētā, Blaumaņa ielā 15, dzīv.5(?), VDTK operatīvā grupa arestēja 15.06.1941.g.,
izmeklēšanā esošais (“socāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, 11.07.1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks
darbs”, “nestrādājošs vājinieks”, “vājinieku darba komanda”), miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.01.1942.g. no sirds kaites (no sirds vājuma un plaušu tūskas),
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41517, (10 lapas).
970. Kalniņš Paulis Krišjāņa d., dzimis Jakobštates (Jēkabpils) apriņķī, Elernskas [Elkšņu]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Viesītes pagastā, Jaunpļaļaņi [Jaunlieljāņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42314.
971. Kalniņš Rihards Reiņa d., dzimis 1905.g. Kuldīgas apriņķī, Rendas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Dunikas pagastā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 09.10.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40691.
972. Kalniņš Rūdolfs Ādama d., dzimis 1896.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, advokāts,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.10.-1.panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 41518,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
973. Kalniņš Rūdolfs-Kārlis Ernsta d., dzimis 1908.g. Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā (Latvija)
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, šoferis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Straumani [Straumēnu] mājās),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 12.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40595.
974. Kalniņš Vilis Krišjāņa d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, ekonomists, plānotājs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Alberta ielā 11), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40740.
975. Kalniņš Voldemārs Jāņa d., dzimis 1896.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā militārā, bezpartejiskais, militārais
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speciālists, grāmatvedis, kantorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vidus ielā 4),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 14.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40741.
976. Kalniņš Voldemārs Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1894.g. Bauskas apriņķī, Mizotinskas
[Mežotnes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42303.
977. Kalniškans Ņina (Minna) Pētera m., dzimusi 1900.g. Kurļandijā [Kurzemē] (Latvija),
latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas
pilsētā, Vitebskas šoseja 52, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 02.10.1938.g.
pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 15.04.1938.g., termiņa beigas – 15.04.1946.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 22.08.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16803.
978. Kalnriekstiņš Eduards Eduarda d., dzimis 1896.g. Rīgas apriņķī, Meņģeles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, bez
specialitātes, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Ļeldevnek [Lielcaunēnu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42321.
979. Kalnrekstiņš [Kalnriekstiņš] Roberts Jānis Jāņa d., dzimis 1900.g. Rīgas apriņķī,
Meņģeles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 10.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.42316.
980. Kalns-Goldbergs Ansis-Voldemārs Kārļa d., dzimis 1905.g. Tukuma pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, finanšu darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Raudas
ielā 25), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40648.
981. Kalns Pēteris Pētera d., dzimis 1901.g. Jelgavas apriņķī, Valgundes pagastā, Strumen(?)[Straumēnu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41519.
982. Kalpiņš Ulrihs dzimis 1891.g. Gazeņinskas (Aizputes/?/) apriņķī, Kaclavas (Kazdangas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, finanšu darbinieks, kasieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Arekskaja [Ausekļa] ielā 7, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941g.
pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40662., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
983. Kaltenieks Jānis Toma d., dzimis 1901.g. Aizputes apriņķī, Basu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaka dēls”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Kristiņu [Krastiņu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40727.
984. Kaļva Juris Staņislava d., dzimis 1892.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Sastigskas (Sakstagala/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, sakarnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42334.
985. Kaļjē [Kalve] Jāzeps Staņislava d., dzimis 1890.g. Rēzeknes apriņķī, Sakstagala pagastā,
apdz.v. Pauri (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas
pilsētā, Vestura [Viestura] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42392.
986. Kaļķis Jānis Friča d., dzimis 1892.g. Bauskas apriņķī, Kurmenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42354.
987. Kaļpe (Keļpe) Albertina Ādama m., dzimusi 1893.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, bez specialitātes, dzīves vieta līdz arestam: Uzbekistana, Ferganas
pilsēta, Ošas ielā, Uzbekijas IeTK sevišķā “troika” 13.01.1938.g.[?] pēc KPFSR KK
84.panta (nelegāla robežas šķēršošana) piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 26.03.1938.g.[?], termiņa beigas – 26.03.1943.g., ieradās Vjatlagā
11.09. 1939.g. no Taškentas, mirusi 28.05.1943.g.[?], 4.lagpunkts (“sanitārā pilsētiņa”), Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 25772.
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988. Kaminskis Bruno Kārļa d., dzimis 1894.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, pulksteņmeistars, mājamatnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Maberga ielā 8,
dzīv.4., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40584.
989. Kamols Mārtiņš Ivana [Jāņa] d., dzimis 1883.g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Andsepunura
[Andreja Pumpura] ielā 73, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.
1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., nošauts
07.01.1942.g.(?), personālā lieta arhīvā – Nr.42388., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
990. Kamrāds Alberts Jēkaba d., dzimis 1906.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis-kasieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Bauskas pilsētā, Sovetskaja [Padomju] ielā 28, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42408.
991. Kānbergs [Kanbergs] Arveds [Arvīds Vilhelms] Rūdolfa d., dzimis 1891.g. Ventspils
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (pagasta rakstveža dēls),
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja Talsu apriņķī, Nogales (Mūrmuižas) pagastā, Brenču(?) mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 30.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40728.
992. Kanbergs Leons Jēkaba d., dzimis 1895.g. Tukuma apriņķī, Praviņu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40692.
993. Kanders Jēkabs Klāva d., dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī, Tadaiķu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 19.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40686.
994. Kaņepejs [Kaņepējs] Jānis-Arnolds Jāņa d., dzimis 1910.g. Silagroskas (Jēkabpils/?/)
apriņķī, Saukas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
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izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42319.
995. Kangars Jānis Pētera d., dzimis 1907.g. Valmieras apriņķī, Skaņkalnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā (teoloģijas fakultāte),
Aizsargu organizācijas biedrs 1933.-1940.g., (pulkvedis-leitnants, 14.pulka garīdznieks), skolotājs, kulta kalpotājs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, darbā
izmantošanas kategorija: – “invalīds”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas
pagastā, Majoru mājās, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1941.g.par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 06.09.1943.g. no pellagrozās diarejas,
1.lagpunkta 1. (invalīdu) apakškomendantūra (bijušais 11.lagpunkts), Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40639.
996. Kankālis Oskars Friča d., dzimis 1887.g. Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā, Mežmosas(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Pampāļu
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.09.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40663.
997. Kanna Andrejs Jura d., dzimis 1897.g. Bauskas apriņķī(?), Tauerkanskas (Taurkalnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, rēķinvedis, speciālā norāde: ”policijas priekšnieks”, līdz arestam dzīvoja
Tukuma apriņķī (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2., 58.4.un 58.10.-2. panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.40655. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav.
998. Kāns Josifs Joela d.,dzimis 1895.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks,
no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, speciālā norāde:”tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Svobodas [Brīvības] ielā 199),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42347.
999. Kāns [Kāns-Ibings] Kārlis Kristapa d., dzimis 1912.g. Kuldīgas apriņķī, Glandes
(Īvandes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, strādnieksdzelzceļnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vegos [Veģu] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 18.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40614.
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1000. Kāns Solomons [Zālamans] Leopolda d., dzimis 1897.g. Ventspils pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, ekonomists-plānotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Pirmā maija ielā 5 [Maija ielā 15]), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40579.
1001. Kāns Zeļiks [Zeliks] Mendela d., dzimis 1872.g. Rīgas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Matīsa ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41500.
1002. Karašs Donāts Vikentija (Viktora) d., dzimis 1901.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu
pagastā, apdz.v. Grozi(?) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (L[ielie] Leimani apdz v.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.10.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42401.
1003. Karčevskis Jānis Janavs Jēkaba [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Veteritskas (Madonas/?/)
apriņķī, Lazdanskas (Lazdonas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas apriņķī, Svētes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40631.
1004. Karkļins (Kārkliņš) Aleksandrs Jāņa d., dzimis 1887.g. Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, dzīves
vieta līdz arestam: Latvija, Talsu apriņķis, Veimaskanskas (Vecmoku/?/) pagasts,
Antutas[?] mājas), neprecējies(?), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā,
izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7., 4.(“sanitārā
pilsētiņā”) un 5.(Cizo) lagpunktos, aizvests “ārpus nometnes” 13.04.1943.g., piespriests augstākais soda mērs(?), nošauts(?) Kirovas pilsētā(?), personālā lieta arhīvā –
Nr. 40677., (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva
uzskaites lieta – Nr. P-5705. PUK – 622.
1005. Karkļins [Kārkliņš] Ceronis Friča d., dzimis 1904.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aleksandrovskajas
[Aleksandra] ielā 14) PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.12.1942.g. 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41497.
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1006. Karkļins [Kārkliņš] Ernests Jāņa d., dzimis 1901.g. Ventspils apriņķī, Užavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40715.
1007. Kārkliņš Fricis Friča d., dzimis 1879.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem (zvejniekiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aspazijas ielā), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 01.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40627.
1008. Kārkliņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Aizputes apriņķī, Lotsaskas (Lažas /?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40722.
1009. Kārkliņš Jēkabs Jura d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī, Šveitenes (Svitenes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles
pagastā, Leipnas [Lejiņu] mājās (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā
13.06.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42414
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1010. Kārkliņš Kārlis Friča d., dzimis 1875.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 12.06.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40718.
1011. Karkļins [Kārkliņš] Kristaps Jāņa d., dzimis 1900.g. Grobiņas[?] (Liepājas/?/) apriņķī,
Usakinas (Aizviķu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā Pļučnaja[?] ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41498.
1012. Kārkliņš Teodors Anža [Andža] [Jāņa] d., dzimis 1879.g. Latvijā (?), PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā, Janzems [Jaunzemju] mājās,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40625.
1013. Kārklis Rūdolfs Indriķis Anša d., dzimis 1911.g. Rīgas pilsētā, (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (dzelzceļnieka dēls), izglītība – nepabeigta augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris pirms sprieduma pasludināšanas) 21.07.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40710.
1014. Karļins Vladimirs Hapes d., dzimis 1924.g. Dancigas (Gdaņskas) pilsētā (Vācija/Polija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs
(inspektors), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kirova ielā 63, dzīv. 9,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 29.12.1941.g. no Kirovas, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 57390.
1015. Karlsons Jēkabs Krišjāņa d., dzimis 1870.g. Liepājas apriņķī, Durbes pagastā, apdz.
v. Durbe (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 2 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40664.
1016. Karlsons Konstantins Ivana d., dzimis 1904.g. Mogiļevas guberņā, apdz.v. Holmi
(Baltkrievija/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, namdaris, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja Žukovas rajonā, Orlas (Brjanskas) apgabalā (Krievija), IeTK Orlas apgabala
pārvaldes troika pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 06.04.1938.g., termiņa beigas – 06.04.1948.g., ieradās
Vjatlagā 22.09.1939.g. no Brjanskas, miris 16.04.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 23773.
1017. Kasnieks Fridrihs Eduards Jēkaba d., dzimis 1882.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā,
Vitebskas šoseja, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 08.10.1938.g. pēc KPFSR
KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
08.06.1938.g., termiņa beigas – 08.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 07.05.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 18429.
1018. Kasperoviča [Kaspiroviča] Ksenija Kuzmas m., dzimusi 1908.g. Daugavpils apriņķī,
Maļinovas [Naujenes] pagastā (Latvija), krieviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem,
analfabēte, bezpartejiskā, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Daugavpils
pilsētā, Rabočaja [Strādnieku] ielā 42, izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.
1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40005.
1019. Kaspers [Kaspars] Rūdolfs Ādama d., dzimis 1896.g. Kuldīgas (?) apriņķī, Varliskas
(Vārmes/?/) pagastā (Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stibres [Stumbru] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40684.
1020. Katkevičs Antons Hermaņa [Ērmaņa] d., dzimis 1882. [1918.] g. Banskas(?) [Bauskas/?/] novadā, Kiburgas(?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – vidējā, Krievijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku (boļševiku)
partijas biedrs (1902.-1906.g.), virpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā,
Skolas ielā 34, dzīv 1., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06 1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40735.
1021. Kaufmanis Anis [Ansis] Kriša d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.05.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40721.
1022. Kauliņš-Netra [Mētra] [Kauliņš-Niedre] Ansis Jēkaba d., dzimis 1900.g. Kuldīgas(?)
apriņķī, Koblenskas (Kabiles/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.05.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40607.
1023. Kazāks Aleksandrs Alekseja [Aleksandra] d., dzimis 1910. [1904.] g. Voltskas (Valkas/?/) apriņķī, Leiskas (Lejasciema/?/) pagastā (Latvija, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, tehniķis, elektriķis, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Rezņickas [Rēzeknes] ielā 23, PSRS IeTK Sevišķās
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
23.06.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42335.
1024. Kazāks Arnolds Mārtiņa d., dzimis 1910.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā, Svaroni
[Svarānu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais
policists, kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 134.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
20.11.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42338.
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1025. Kazāks Voldemārs Mārtiņa d., dzimis 1892.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī
(Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42310., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1026. Kazerauskis Andrejs Pētera d., dzimis 1876. [1877.] g. Jelgavas (Liepājas/?/) apriņķī,
Medzes [?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kazaulana [Kazerausku] mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40654.
1027. Kazikgeits [Kazičkeits] Ivans Kārļa d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, mehāniķis,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Jersikas ielā 16, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.01.1943.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42372.
1028. Kazimovskis Aloizs Jēkaba d., dzimis 1904. [1908.] g. Vilkovskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā
(Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un
58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 42417, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1029. Kažoks Jānis Mārtiņa d., dzimis 1895.g. Valmieras apriņķī, Rozēnu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Valmieras apriņķī, Alojas pagastā, Kruminš(?) [Krūmiņu} mājās,
PSRS VDM Sevišķā apspriede 21.04.1951.g. pēc KPFSR KK 58.1.-a. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 25.12.1950.g., termiņa beigas –
25.12.1960.g., ieradās Vjatlagā 14.07.1951.g. no Rīgas, miris 18.01.1953.g., 2.lagpunkts, Ļesnajas(?) stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 134890.
1030. Kedars Fricis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1889.g. Talsu(?) apriņķī, Laiženes (Laidzes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tuti
[Tesku] mājās), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40636 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
219

K

1031. Keikulis Haris [Harijs] Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Rīgas apriņķī, Kablakaļinskas
(Katlakalna/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz
arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Ozolnieku pagastā (Latvija), arestēts 16.06.1941.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un
58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 40633 (Iestādes K-2312 arhīvā [tās] nav).
1032. Keire Arvīds Jāņa d., dzimis 1908.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tehniķis celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lanu [Lāču] ielā 38), izmeklēšanā esošais, Ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
25.01.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40623.
1033. Keišs Antons Anufrija [Onufrija] d., dzimis 1901.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.04.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42360.
1034. Kelle [Ķelle] Fricis Ottona [Ata] d., dzimis 1882.g. Tukuma apriņķī, Zimikeskas
[Zemītes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 9.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40632.
1035. Kellers Arturs Genriha d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā militārā, bezpartejiskais, līdz
arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā, PSRS Augstākās tiesas kara kolēģija 18.07.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 24.09.1940.g., termiņa beigas – 24.09.1950.g., ieradās Vjatlagā
24.07.1941.g. no Butirku cietuma (Maskava), miris 21.11.1941.g., 2.lagpunkts, Sordas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 43588.
1036. Kellers Mārtiņš Anša d., dzimis 1877.g. Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 14.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40702.
1037. Kello Marija Vikentija m., dzimusi 1890.g. Daugavpils apriņķī, Užvaldas (Izvaltas/?/)
pagastā (Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
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bezpartejiskā, skolotāja, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Krepostnaja
[Cietokšņa] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 07.06.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40001.
1038. Kempens [Ķempēns] Reinis Gedarta [Mārtiņa] d., dzimis 1890.g. Bauskas apriņķī,
Carovskas (Ceraukstes/?/) pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez
specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42413.
1039. Kenga [Ķenga] Ādolfs-Ansis Jāņa d., dzimis 1892.g. Tukuma apriņķī, Struteles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, feldšeris, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40683.
1040. Keņša [Kēniņš] Dāvids Eduards Matīsa d., dzimis 1896.g. Aizputes apriņķī, Nīkrāces
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Ļisteriviskas [Pampaļu] pagastā, Kustakas(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 25.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40586.
1041. Keniņš [Ķēniņš] Kārlis Jēkaba d., dzimis 1894.g. Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā,
bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42296.
1042. Kercs Aleksandrs Ivana d., dzimis 1915.g. Smoļenskas apgabalā, Veļižas rajonā,
Prihabi(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes “troika” pēc KPFSR
KK 58.10. un 58.11.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 22.06.1938.g., termiņa beigas – 22.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 06.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 18441.
1043. Kerļins [Kerliņš] Aleksandrs Aleksandra d., dzimis 1895.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40673.
1044. Kešens [Ķešāne] Lidija Kārļa m., dzimusi 1906.g. Daugavpils apriņķī (Latvija), poliete,
PSRS pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskā, bez
specialitātes, bufetniece, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Taurkalnes stacijā
(Latvija), izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.05.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40004.
1045. Kičurs [Ķigurs] Nikolajs Daņilas [Daniela] d., dzimis 1891.g. Cvaldemarskas (Valmieras/?/) apriņķī, Lodes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils
pilsētā, Alejas ielā 21, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42375.
1046. Kidrags [Niedrags] Jānis Fridriha d., dzimis 1905.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā,
Nadroņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40877.
1047. Kikits Andrejs Jura d., dzimis 1907.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, līdz
arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Stodoļiščenskas rajonā (Krievija), IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes “troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.7. un
58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 11.07.
1938.g., termiņa beigas – 11.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 14.02.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.18442.
1048. Kikulis [Ķikulis] Hugo Kārļa d., dzimis 1885.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dzelzceļnieks, stacijas priekšnieka palīgs, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Slampes pagastā, Slampes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40650.
1049. Ķikulis Kārlis Pētera d., dzimis 1889.g. Seltinskas(?)[Zeltiņu] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Tukuņu /?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42320.
1050. Kīls [Kils] Fulfs Leiba [Leiba Vulfs] Berla [Bera] d., dzimis 1884.g. Gorzdi(?) apdz.v.
(Latvija/?/), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bez222
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partejiskais, bez specialitātes, uzņēmējs (fabrikants), speciālā norāde: “fabrikants”,
līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40665.
1051. Kīlarts Augusts Anša d., dzimis 1884.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekie m, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, desu meistars, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Verdu [Bērzu] ielā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.12.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41502.
1052. Kilavass [Kilavs] Ansis-Augusts Jāņa d., dzimis 1882.g. Harkovas pilsētā (Ukraina),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas apakšvirsnieks”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Poļevaja [Lauku] ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40588.
1053. Kilēvics [Arvīds] Fricis Jāņa d., dzimis 1907.g. Liepājas(?) apriņķī, Iskardeskas
(Aisteres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mehāniķis, kalpotājs (ierēdnis), līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Indriķa ielā 1, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 30.03.1942.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 40619. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1054. Kilēvics Matīss Matīsa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus pagastā, Putras(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.11.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40674.
1055. Kilevics Teodors Miķelis Jāņa d., dzimis 1892.g. Tukuma apriņķī, Milzkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40708.
1056. Kiļke-Kindlers [Kinstlers] Kārlis Ādolfs Jāņa d., dzimis 1904.g. Tukuma apriņķī,
Matkules pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežu inženieris, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņem223
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šanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.06.1943.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40605.
1057. Kims Alfrēds Pētera d., dzimis 1907.g. Jēkabpils apriņķī, Ābeļu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Sakstagala
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.06.1942.g. 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personīgā lieta arhīvā – Nr. 42423.
1058. Kipste [Ķipsts] Eduards Andrejs Pētera d., dzimis 1902.g. Liepājas(?) apriņķī, Aizventas
(Aizviķu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Bet [Bētu] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40672.
1059. Kipste Jānis Friča d., dzimis 1898.g. Grekuņ(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā tehniskā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektromehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Rīgas ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42337.
1060. Ķipste Kārlis Pētera d., dzimis 1890.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Aizviķu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40674.
1061. Kiričenko Dmitrijs Filipa d., dzimis 1898.g. Voroņežas (Kurskas/Belgorodas) apgabalā,
Valuiskas rajonā, Urazovo apdz.v. (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, artists, kalpotājs (mākslu darbinieks), līdz
arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2.panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42323., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1062. Kirillovs [Kirilovs] Porfirijs Leonīda [Metodija] d., dzimis 1904.g. Rēzeknes(?) apriņķī,
Golanskas (Galenieku/?/) [Gaigalavas] pagastā, Borisovkas [Borisova] apdz.v. (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42395.
224

K

1063. Kirilovičs Francis Staņislava d., dzimis 1886.g. Ludzas apriņķī, Nosinskas(?) pagastā,
Daugaļevas(?) apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, virpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.7.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
24.03.1942.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42422.
1064. Ķirsis Jānis Jura d., dzimis 1906.g. Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā, Štickas(?)
apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā,
Pilseļi[?] ielā 54, dzīv.11., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42306.
1065. Ķirsis Kirilis [Kārlis] Voldemārs Kārļa d., dzimis 1905.g. Bauskas apriņķī, Rundāles
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas
pilsētā, Svētes ielā 18, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.11.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40675.
1066. Kiršteins Jānis Didriha [Didriķa] d., dzimis 1879.g Aizputes(?) apriņķī, Cecavskas
(Cīravas/?/) pagastā, Činnas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirdzniecības darbinieks, tirgotājs,
speciālā norāde: “veikala īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Cīravasapdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.12.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42398.
1067. Kiselis [Ķīselis] Andrejs Goļjes [Jūlija] d., dzimis 1905.g. Bauskas apriņķī, Vecumnieku
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no turīgiem zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā,
Prudens[?] ielā 4, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42412.
1068. Ķivelītis Fricis Friča d., dzimis 1893.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsnieks”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes pilsētā, Kunoričeskaja[?] iela 18 [Avotu ielā
4], PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 25.12.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje –2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40690.
1069. Klabis Alberts-Matīss Jēkaba [Matīsa] d., dzimis 1902.g. Kuldīgas apriņķī, Kursīšu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
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augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Aizputes
apriņķī, Kalvenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.12.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40711.
1070. Klačkovs Fjodors Alekseja d., dzimis 1900.g. Penzas guberņā (apgabalā), Bessonovskas
pagastā, (Bessonovskas rajonā), Bessonovskas ciemā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, pusanalfabēts, “Kreiso arodbiedrību”(?) organizācijas
dalībnieks, kurpnieks-mājamatnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā,
Komsomoļskajas [Komjaunatnes] ielā 20, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42328.
1071. Klasinskis Leonīds Konstantina d., dzimis 1899.g. Latvijā(?), latvietis(?), PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Piļskas (Pilskalnes/?/) pagastā, Zeļen[i]eku [Zaļumnieku]
mājās, (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.01.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42341.
1072. Klāvsons Otto Ernsta [Ernesta] d., dzimis 1899.g. Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
”Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Kļaveņi [Klaviņu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.10.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40687.
1073. Kleinbergs Ansis Jāņa d., dzimis 1890.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40730.
1074. Kleinberks [Kleinbergs] Asis [Ansis] Krita [Kriša] d., dzimis 1896.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Rāvas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40660.
1075. Kleinis Kārlis Ludvigs Kārļa d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, krāsotājs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā
”sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40600.
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1076. Kleins Andrejs Mihaila d., dzimis 1900.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), čigāns, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Koļšu[?] ielā 1), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1046.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 04.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40731.
1077. Klementjevs Dmitrijs Alekseja d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, mežsargs, līdz
arestam dzīvoja Liepājas(?) apriņķī, Tautseskas (Tadaiķu/?/) pagastā, Retsi(?) mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42297.
1078. Kļemešovs Vladimirs Filipa [Filimona] d., dzimis 1896.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stekoļnaja [Stiklu] ielā 24),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42385.
1079. Klenders Aleksandrs Pētera d., dzimis 1894.g. Ludzas apriņķī, Rundēnu pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
23.06.1943.g.,11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42361.
1080. Klevers-Baldins Mārtiņš Matīsa [Mārtiņa] d., dzimis 1889.g. Kuldīgas apriņķī, Zvārdes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “dzirnavu īpašnieks”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas apriņķī, Pampāļu pagastā, dzirnavās, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40602.
1081. Kļava Ādolfs Mārtiņa d., dzimis 1907.g. Verikas[?] (Liepājas/?/) apriņķī, Embūtes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Vendik [Vediķu] mājās), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1942.g. pēc
KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, miris 15.11.
1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40671.
1082. Kļava Eduards Harmans [Hermanis] Fridriha [Jāņa] d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bez227
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partejiskais, krāsotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Režickas
[Rēzeknes] ielā 67, dzīv. 11., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41523.
1083. Kļavins Nikolajs Pētera d., dzimis 1908.g. Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Smoļenskas pilsētā, Novomoskovskas ielā 4, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
troika pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 25.07.1938.g., termiņa beigas – 25.07.1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 04.07.1939.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 18450.
1084. Kļaviņš Antonijs Ernesta d., dzimis 1901.g. Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris-tehnologs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sabiles ielā 11),
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06. 1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 15.12.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40597.
1085. Kļaviņš Jēkabs Georga d., dzimis 1874.g. Ventspils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Bauskas
apriņķī, Lobgom [Lobgales] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42405.
1086. Kļaviņš Jēkabs Jēkaba d., dzimis 1911.g. Madonas apriņķī, Serekenskas (Sarkaņu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris mežu ierīkotājs, mežsargs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Sovetskaja [Padomju] ielā 24, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
07.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40688
1087. Kļaviņš (Klaviņš-Klavītis) Oskars Jēkaba d., dzimis 1906.g. Latvijā, (Rīgas pilsēta,
Klusā iela 15, dzīv.11.) latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā,
Gaismas ielā 4, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40734.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1088. Knaģis Emīls Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1888.g. Jēkabpils apriņķī, Vissenskas (Viesītes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā
(tirdzniecības skola), partijas “Zemnieku savienība” biedrs 1930.-1931.g., Aizsargu
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organizācijas biedrs 1921.–1940.g., grāmatvedības darbinieks, Valsts bankas galvenais grāmatvedis, speciālā norāde: “1.grupas invalīds”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jēkabpils pilsētā, Svobodas (Brīvības) ielā 144, izmeklēšanā esošais (pēc KPFSR KK
58.4. panta), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 03.10.1941.g. no miokardita un abpusēja plaušu karsoņa,
3.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42318.
1089. Knejs [Knēts] Arvīts [Arvīds] Friča d., dzimis 1913.g. Tukuma apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Aizupes pagastā, Muitorai [Muižarāju] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40635.
1090. Knostenbergs Reinis Pētera d., dzimis 1907.g. Valkas apriņķī, Blomes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, fiziskās
kultūras skolotājs, līdz arestam dzīvoja Valkas apriņķī, Bilskas pagastā, Stuļbos
[Jaunstulbju] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41524.
1091. Kociņš Aleksandrs Ādama d., dzimis 1892.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, jurists, tiesnesis, līdz
arestam dzīvoja Melvadskas [Lielvardes] pagastā, Zīlītes(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 14.07.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42304.
1092. Kociņš [Kokins] Broņislavs Benedikta d., dzimis 1903.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieka palīgs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
apriņķī, Skaistas stacijā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.01.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42366.
1093. Kodeļs [Kodols] Kārlis-Roberts Andreja d., dzimis 1884.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Bauzka/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.07.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42402.
1094. Kohs Kārlis Akapa [Jakoba] d., dzimis 1905.g. Liepājas apriņķī, Zašuņenskas (Ziemupes/?/) pagastā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40581.
1095. Kohs Krišis Jura d., dzimis 1891.g. Kuldīgas apriņķī, Pampāļu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Demokrātiskais centrs” biedrs, zvejnieks, speciālā norāde: ”bez noteiktas nodarbošanās”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Morskaja [Jūras] ielā 28, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 16.12.1941.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40732.
1096. Kohs Vilis Viļa d., dzimis 1900.g. Talsu apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, melnstrādnieks,
līdz arestam dzīvoja Tukuma pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40649.
1097. Kokins Antons Donata [Dominika] d., dzimis 1894.g. Daugavpils apriņķī, Višķu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kokino
apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42368.
1098. Kokins Sebastjans Andreja d., dzimis 1901.g. Daugavpils apriņķī, Višķu pagastā,
Gribustu apdz.v., latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Progresistu partijas(?) biedrs, frizieris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Vokzaļnajas [Stacijas] ielā, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
25.10.1942.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.03.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42376.
1099. Kolnačs [Kalnačs] Konstantins Franča d., dzimis 1876.g. Ludzas apriņķī, Pildas
pagastā, Juzafino(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ludzas
apriņķī, Zvardinskas (Zvirgzdenes/?/) pagastā Cirmas(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – 42394.
1100. Kols Aleksandrs Roberta d., dzimis 1885.g. Tukuma apriņķī, Struteles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Grenču pagastā, Janvever(?) [Jāņvēveru] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz
5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris 22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41501.
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1101. Kondrats [Konrāds] Voldemārs [Vilhelms] Friča d., dzimis 1892.g. Kuldīgas apriņķī,
Pampāļu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis, mērnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Litesupeps/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.03.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40604.
1102. Kononovs Nikolajs Andreja d., dzimis 1908.g. Jasmuižas(?) pagastā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Aizkuļskas (Aizkalnes /?/) pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42365.
1103. Konovalovs Boriss Elijas d., dzimis 1900.g. Ludzas apriņķī, Zveresenckas (Zvirgzdenes/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
2 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 06.02.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40712.
1104. Konrāds Ansis Jāņa d., dzimis 1921.g. Sabines(?) [Sabiles] pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, strādnieks,
speciālā norāde: “bez noteiktas nodarbošanās”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas
pilsētā, Vesture [Vēstures, Viestura] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40699.
1105. Konrāds Fricis Anžde [Andža] [Didža] d., dzimis 1889.g. Tukuma apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
militārais speciālists, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Pionieru ielā 18, dzīv.2., izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42348.
1106. Kopilovskis Izraēls Meiera d., dzimis 1888.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā [Burtnieku] (Dalbis ielā 4, dzīv. 6.), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 3.lagpunkts. Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42383.
1107. Kopmans Jānis Jura d., dzimis 1908.g. Jēkabpils apriņķī, Digaiskas (Dignājas/?/)
pagastā, Auzānu apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu
darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Zaļajā ielā 6, dzīv.1., PSRS
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IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 13.12.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42311.
1108. Kopmans [Kopmanis] Kārlis Ivana d., dzimis 1898. [1893.] g. Jēkabpils apriņķī, Rītes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, agronoms, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Novaja
[Jaunā] ielā 2/3, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr. 42333.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1109. Kopštāls-Kļava [Kļava (Kapštāls)] Jānis Mada [Mades] d., dzimis 1897.g. Latvijā(?),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Liepājas(?) apriņķī,
Aizvinskas (Aizviķu/?/) pagastā, Skulznes [Skujiņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 13.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40669.
1110. Korotkijs [Korotkins] Ignats Geronima [Heronima] d., dzimis 1909.g. Ļutinskas
(Ludzas)/?/) apriņķī, (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes pilsētā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.
un 58.10-1. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā –
Nr.42322 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1111. Kotāns Pēteris Kazimira (Kazemira) d., dzimis 1887.g. Režickas/Rēzeknes apriņķī,
Bērzgales pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda latviešu, pārvaldīja krievu un vācu
valodu, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā (nepilna vidējā/?/),
bezpartejiskais (bijušais Latgales progresīvās partijas/?/ biedrs), bez specialitātes,
kalpotājs (dzirnavu pārvaldnieks), precējies, 2 bērni (dēls un meita), dzīves vieta līdz
arestam: Latvija, Ļucinskas/Ludzas apriņķī, Škivļskas (Škavinskas/Šķaunes/?/)
pagastā, Timanovo muižā, sevišķās piezīmes: “dienēja cara armijā 1911.-1917.g. (rotas
feldšeris), 1. un 2. Saeimas deputāts, kulaks, piederēja ūdensdzirnavas”, IeTK orgāni
arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais, no
20.04.1942.g. līdz 30.03.1943.g. atradās IeTK apgabala pārvaldes iekšējā cietumā un
Kirovas apgabala pilsētas cietumā Nr.1. PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g.
par “piedalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā” (KPFSR KK 58.10. pants) piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieskaitīts 16.07.1941.g. 3.darbā izmantošanas kategorijā (“viegls
fizisks darbs”), 12.09.1941.g. atzīts par 1.grupas invalīdu (sirds paplašināšanās,
subkompensēts miokardīts, aortas paplašināšanās), no 30.03.1943.g. – 2.grupas
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invalīds (krasa novājēšana, arterioskleroze, dekompensēts miokardīts), aktēts
16.06.1943.g. (vecuma nespēks, pelagra, dekompensēts miokardīts), miris 29.06.
1943.g. no dekompensēta miokardīta ar pellagras parādībām, 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, kaps Nr. M-34, personālā lieta arhīvā – Nr. 67819., (32 lapas, fotogrāfija).
Pielikums:
Izraksts no PSRS IeTK Sevišķās apspriedes protokola
Nr. 97-m, 1942.g. 2.decembrī.
Klausījās: 182. Lieta Nr. 2629/Kirovas-apg. IeTK pārv./Latv.PSR IeTK, par apsūdzību
Kotānam Pēterim Kazimira d., dzim. 1887.g. Režickas apriņķī, LPSR, latvietim, PSRS pils./
Pirms aresta strādāja kā dzirnavu pārvaldnieks.
Nolēma: Kotānu Pēteri Kazimira d. par piedalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā –
ieslodzīt labošanas darbu nometnē uz DESMIT gadu termiņu, termiņu skaitīt no 14. jūnija
1941.g.
PSRS Iekšlietu tautas komisāra Sevišķās apspriedes Sekretariāta priekšnieks /paraksts/
nesalasāms.
(Otrā pusē)
Ar IeTK Sevišķās apspriedes lēmumu iepazinos
Pēteris Kotāns
“24” martā 1943.g.
Sevišķās apspriedes lēmumu paziņoju
Korpusa vecākais, staršina
/paraksts/ nesalasāms
“24” martā 1943.g.
Iestādes K-231 arhīvs
Speciālās uzskaites fonds,
Lieta Nr. 67819, lapa bez numura.
1112. Kovaļevskis Vladimirs Aleksandra d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (kurpnieka dēls), izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, muitnieks (deklarants), līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Noliktavas ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40736.
1113. Kozlovskis Eduards Viktora d., dzimis 1878.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tipogrāfs(?), līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 15.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42330.
1114. Kozlovskis Konstantins Jefima d., dzimis 1907.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, mājamatnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
apriņķī, Leunskas (Lijānes/?/) [Līvānu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.05.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42355.
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1115. Kozuļs Andrejs Ivana d., dzimis 1885.g. Smoļenskas apgabalā, Kausinas apdz.v.,
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Smoļenskas apgabalā, Roslavļas pilsētā, Pionieru ielā 6, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 17.06.1938.g., termiņa beigas – 17.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 04.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16483.
1116. Krādziņš Artūrs Jāņa d., dzimis1905.g. Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Veģu /?/ mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40599.
1117. Krakovs Vikentijs Osipa d., dzimis 1876.g. Ludzas apriņķī, Poļtinovo (Pildas/?/) apdz.v.
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Gurdžani
rajonā, Bagduri (?) apdz.v., (Gruzija), Gruzijas PSR IeTK troika 21.12.1937.g. pēc
KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 19.11.1937.g., termiņa beigas – 19.11.1947.g., ieradās Vjatlagā 28.03.
1938.g. no Tbilisi, miris 30.04.1938.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 10197.
1118. Kramiņš Voldemārs Jāņa d.,. dzimis 1894.g. Rīgas apriņķī, Baldones pagastā, Baldones
apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
1925.-1934.g.– Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, grāmatvedis, kooperatīva
darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Imantas ielā 3, dzīv.1.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.12.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40739.
1119. Krasauskis-Krauze [Krašauskis] Fricis Voldemārs Alfrēds Friča d., dzimis 1909.g.
Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (“spekulanta
dēls”), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs (dzelzceļnieks), dispečers, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kristvas[?] {Krasta] ielā), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.06.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.
1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40609.
1120. Krastiņš Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1886.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī,
Krustpils pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Krastu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42317.
1121. Krasts Ernsts Jāņa d., dzimis 1910.g. Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, galdnieks, amatnieks, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī(?), Cirojevskas
(Cīravas/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40720.
1122. Kratišs Judels [Juda] Movšes d., dzimis 1896.g. Jēkabpils apriņķī, Fridrihštadtes
(Jaunjelgavas) pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks, strādnieks, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Parka ielā 1, dzīv. 3., izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas), 02.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42312.
1123. Kratišs Smuels Haina [Haima] d., dzimis 1900.g. Jēkabpils apriņķī, Jaunjelgavas pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.07.
1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42313.
1124. Krauklis Felikss Baltazars Vilhelma d., dzimis 1893.g. Starosalatskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Tomzdorskas [Tomes] pagastā, Putrin [Putriņu] mājās, (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.08.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42352.
1125. Krauksts (Kraukste) Auksklis [Auseklis] Jura d., dzimis 1874.g. Madonas(?) apriņķī,
Savskas (Sāvienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, farmaceits, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.09.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40656.
1126. Kraulis Jānis Andreja d., dzimis 1885.g. Ventspils apriņķī, Ziras pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.03.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40666.
1127. Kraulis Kārlis Jāņa d., dzimis 1904.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Valmieras ielā 15?), precējies, ģimene
izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novada Sovetskas rajonu (Krievija), IeTK
orgāni 14.06.1941.g. arestēja dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams
elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/
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Kalugas apgabals), atradās 7., 11., 3. un 5.(Cizo) lagpunktā, izvests 13.04.1943.
(“ārpus nometnes”), piespriests augstākais soda mērs(?), nošauts(?), Kirovas
pilsēta(?); ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Austra Kārļa m., dzim. 1912.g.
atbrīvota 15.12.1946.g.; personālā lieta – Nr. 40717 (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 –
Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva uzskaites lieta –- Nr. 15831/P-9883, PUK-668.
1128. Krauze Fricis Jāņa d., dzimis 1879.g. Liepājas(?) apriņķī, Niridinskas (Nīgrandes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”muižnieks”, līdz
arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.02.1042.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40667.
1129. Krauze Mārtiņš Andreja d., dzimis 1884.g. Rīgas apriņķī, Lervanedskas (Lielvārdes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, zemkopis, dārznieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma
pilsētā, Raucenskas [Raudas] ielā 23-a, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.10.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40637.
1130. Krauze Oļģerds [Oļģerts] Mārtiņa d., dzimis 1912.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis,
dārznieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Ļevaja (Kreisā) iela [Raudas
ielā 23], arestēts 04.07.1941.g.(?), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 18.09.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1. piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40652., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1131. Krauze Ziedonis Andreja d., dzimis 1907.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem (dārznieka dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, zemkopis, dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rodenskaja
[Raudas] iela 17) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.11.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40638.
1132. Kravals [Kravalis] Francis Ādama d., dzimis 1893.g. Ludzas apriņķī, Gobīšu apdz.v.
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā 50, dzīv. 1., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42350.
1133. Kravčenko Kondrats Vasilija d., dzimis 1901.g. Ludzas apriņķī, (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Ludzas (?) apriņķī, Škovenskas (Šķaunes/?/) pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42419.
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1134. Kraveļs Josifs Lukjana d., dzimis 1895.g. Ludzas apriņķī, Pordari(?) apdz.v., latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, 1920.-1940.g. – VK(b)P
biedrs, agronoms, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Maskavas pilsētā, 3.Tveras ielā 7,
PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija 08.07.1941.g. pēc KPFSR KK 58.7. un 58.11.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 13.10.1940.g.,
termiņa beigas – 13.10.1950.g., ieradās Vjatlagā 24.07.1941.g. no Butirskas cietuma
(Maskava), miris 18.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 43589.
1135. Krecers Kārlis [Jānis] Jāņa [Kārļa] d., dzimis 1896.g. Kuldīgas(?) apriņķī. Gaiķu(?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Puntes/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 17.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40685.
1136. Kreicbergs Ādams Ādama d., dzimis 1893.g. Tukuma apriņķī, Dzircenskas (Dzirciema/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40592.
1137. Kreicbergs Aleksandrs Teodora d., dzimis 1902.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, krāsotājs,
biškopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Goļdinskaja [Goldingenas, Kuldīgas]
ielā 19, dzīv.2.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.04.1944.g., 11.lagpunkts Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40651.
1138. Kreicbergs Alfrēds Roberta d., dzimis 1887.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, metāla aukstās apstrādes meistars, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lielaužu/?/ [Lielaušu] mājās),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 28.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40704.
1139. Kreicbergs Jānis Ferdinanda d., dzimis 1902.g. Talsu apriņķī, Kandavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “piederēja 10 ha zemes”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
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Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.01.1943.g.(?), 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40696.
1140. Kreisbergs Pauls Roberta d., dzimis 1888.g. Liepājas (Jelgavas/?/) apriņķī, Džūkstes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no lieliem zemes īpašniekiem,
izglītība – vidējā, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs no 1925.g., telefona sakaru
tehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Mārupes ielā 5, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 24.05.1941.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums 16.10.1940.g., termiņa beigas – 16.10.
1948.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g.(?) no Rīgas cietuma, miris 20.01.1942.g.,
12.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41605.
1141. Krestbergs Ansis Jāņa d., dzimis 1896.g. Tamnesk(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Ivanovas apgabalā, Savinskas rajonā, Panfilovo ciemā (Krievija),
IeTK Ivanovas apgabala karaspēka kara tribunāls 05.09.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10.2. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 11.08.
1941.g., termiņa beigas – 11.08.1951.g., KPFSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas
kolēģija atkārtoti 07.09.1942.g. pēc KPFSR KK 58.14. panta piesprieda augstāko soda
mēru (ar pārkvalifikāciju uz brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 13.08.1942.g., termiņa beigas – 13.08 1952.g.), ieradās
Vjatlagā 20.10.1941.g. no Ivanovas, miris 18.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 50482.
1142. Krevajs [Krievāns] Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1891.g. Ludzas apriņķī,
Kārsavas pagastā, Mihaļčenkas apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, tautas izmeklētājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils pilsētā, Viestura ielā 22, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42370.
1143. Krevins [Krieviņš] Pēteris Ivana [Jāņa] d., dzimis1888.g. Ilūkstes apriņķī, Salanaskas
(Salienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils apriņķī, stacijā Daugavpils-2 (pasažieru), [namā] Nr.70, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 21.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 07.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42344.
1144. Krevs [Krievs] Dāvids [Dāvis] Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1895.g. Cēsu apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Aizputes(?) apriņķī.
Gudenskas (Gudenieku/?/) pagastā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40577.
1145. Krezevskis Alfrēds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1885. [1888.] g. Bauskas apriņķī, Misas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
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partijas “Zemnieku savienība” biedrs, jurists, tiesas izmeklētājs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.02.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42302.
1146. Krievs Ivans [Jānis] Anža [Andža] d., dzimis 1905.g. Daugavpils apriņķī, Rudzētu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42358.
1147. Krievs Teodors Anža [Andža] [Andžeja] d., dzimis 1908.g. Daugavpils apriņķī,
Rudzētu pagastā, Sumankas(?) mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Viesītes pilsētā, Brīvības ielā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.01.1942.g. 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42300.
1148. Krīgers (Krugers) Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1899.g. Kuldīgas apriņķī, Padures pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Cēsu(?) apriņķī,
Kuademskas (Kūduma/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40611.
1149. Krimovs Jemeljans Ņikifora d., dzimis 1863.g. Vācijā(?), Kirovogradas apgabalā,
Onufrijevkas apdz.v. /Ukraina/) krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
(?) apriņķī, Viļānu pagastā, Ustron [Ustrūņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42397.
1150. Kristvalds Fricis Mārtiņa d., dzimis 1907.g. Aizputes pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Strautu ielā 8, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas), 02.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40678.
1151. Kristavičs Ivans Lukas d., dzimis 1924.g. Barzenskas (Kuldīgas/?/) apriņķī, Padunovskas (Padures/?/) pagastā (Latvija), čigāns, PSRS pavalstnieks, no klejotājiem,
analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī,
Zilupes pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42332.
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1152. Kristlībs Vilis Alfrēds Viļa d., dzimis 1906.g. Tukuma apriņķī, Milzkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (zvejniekiem), izglītība – 5
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.04.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 19.06.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40681.
1153. Kristops [Kristons] Jānis Rūdolfs Andreja d., dzimis 1885.g. Radinskas(?) pagastā,
Kaliņu apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, partijas “Zemnieku savienības” biedrs, grāmatvedis, kancelejas
darbinieks, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Jesovskas (Iecavas/?/) pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 30.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42396.
1154. Krisvāns [Krievāns] Kārlis Jāņa d., dzimis 1904.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Iekšlietu
ministrijas ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes pilsētā, Vorošilova ielā 48,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 07.04.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.42346.
1155. Krišņevskis Alfrēds Fricis Jura d., dzimis 1910.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40713.
1156. Krištans [Krištops] Dominiks Staņislava d., dzimis 1902.g. Rēzeknes apriņķī, Maltas
pagastā (Latvija), latgalietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Maltas/?/ stacija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.08.1948.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42418.
1157. Krizlovskis Vladimirs Ādama d., dzimis 1893.g. Kurļandijā (Latvija/?/), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, namdaris, līdz arestam dzīvoja Rietumu (Smoļenskas)
apgabalā, Andrejevskas rajonā, Šabas(?) sādžā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes troika 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņem240
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šanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 08.03.1938.g., termiņa beigas – 08.03.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 21.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16493.
1158. Kročeris [Kroģeris] Žanis Kriša d., dzimis 1908.g. Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – sākuma
[zemākā], Aizsargu organizācijas biedrs, traktorists, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas(?)
apriņķī, Verenskas (Vārmes /?/) pagastā, Turbes [Žūberu] mājās (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.06.1941.g.,
termiņa beigas – 15.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 10.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40693.
1159. Krogzems Ernests Jāņa d., dzimis 1898.g. Valmieras apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, kalpotājs (Ierēdnis), līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.12.1941.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40646.
1160. Kroje Fricis-Alberts Ulriha [Uldriķa] d., dzimis 1900.g. Popes pagastā, Popes ciemā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, dzīvoja dzimšanas vietā
(Kardangas [Ozoliņu] mājās), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 16.01.1943.g. piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 13.04.1943.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas(?) pilsētas cietumu Nr.1., nošauts
05.05.1943.g.(?), personālā lieta – Nr. 40591., (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr. Ļ-8516, PUK – 678.
1161. Kroms Hiršs Šmeļa [Hillela] d., dzimis 1876.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41504.
1162. Kronbergs Atis Ata d., dzimis 1893.g Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Buguiskas [Bluisku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeT Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.11.
1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40596.
1163. Kronbergs Nikolajs Fridrihs Fridriha d., dzimis 1896.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ščuno [Šķūņu] ielā 1), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizā241
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cijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 16.07.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40709.
1164. Kronbergs Ulrihs Pētera (Ģirta) d., dzimis 1888.g. Liepājas apriņķī, Dunikas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, tabeļvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Kalna ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.06.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40580.
1165. Kronbergs Vilis Indriķa d., dzimis 1876.g. Kurlandijā (Latvija/?/), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā (ministrijas skola), bezpartejiskais,
dzelzceļnieks (mašīnists), vilkmes dienesta priekšnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jelgavas pilsētā, Akadēmijas ielā 27, dzīv. 1., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2. un
58.10-1.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr.
41510, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1166. Kronberks [Kronbergs] Viktors Kārļa d., dzimis 1919.g. Harkovas pilsētā (Ukraina),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
prečzinis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas]
ielā 19, dzīv. 2., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g.(?) no Rīgas
cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41509.
1167. Kronenbergs Jānis Kārļa d., dzimis 1914.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā(?) (Dradneku/?/ [Dravnieku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40714.
1168. Krontāls Karlišs [Kārlis] Krista d., dzimis 1913.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, sanitārs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ļeboiča ielā 38), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, bezvēsts prombūtnē (“bēguļo”
pirms sprieduma pasludināšanas) no 08.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40733.
1169. Krudis [Klūģis] Ādams Jāņa d., dzimis 1880.g. Oziceskas (Aizputes/?/) apriņķī,
Aļšovskas (Alšvangas/?/) pagastā (Latvija ), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā(?), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40657.
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1170. Kruja [Krauja] Kārlis Reiņa d., dzimis 1902.g. Talsu apriņķī, Pastendes pagastā, Duņas
(?) mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, melnstrādnieks, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam
dzīvoja Igaunijā, Tallinas pilsētā, Jaunā ielā 4, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.
1942.g. par ”piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhovas LDN, miris 30.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40620.
1171. Krūkle [Krūklis] Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1896.g. Rīgas (?) apriņķī, Jumirivskas
(Jumpavaskas/?/) [Jumpravas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā(?), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
02.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42298.
1172. Krulis [Kraulis] Pauls Jāņa d., dzimis 1906.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs,
mežkopības speciālists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas), 07.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40716.
1173. Krumbergs Kārlis Gotharda d., dzimis 1886.g. Aizputes apriņķī, Kalgenskas (Kalvenes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Brīvības ielā 62, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40629
1174. Krumins Ivans Kārļa (Karpa) d., dzimis 1886.g. Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas
rajonā, Korohotkinskas ciema padomē, Gerasimovo apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
apgabalā, Vjazmas rajonā, Ļadekskas ciema padomē (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes “troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 10.07.1938.g.,
termiņa beigas – 10.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 13.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
17.06.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnijas ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18475.
1175. Krūmiņš Alfrēds Teodors Jēkaba d., dzimis 1899.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
feldšeris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40703.
1176. Krūmiņš Andrejs Ādama d., dzimis 1894.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
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bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils
pilsētā, Brīvības ielā 19, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1941.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42308.
1177. Krūmiņš Arvīds Kristapa d., dzimis 1910.g. Jelgavas apriņķī, Īles pagastā, Īles apdz.v.,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 9 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40706.
1178. Krūmiņš Dāvids Kārļa d., dzimis 1884.g. Talsu apriņķī, Pastendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem (fabrikanta dēls), izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, dzirnavnieks, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā,
Svistu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40700
1179. Krūmiņš Vilhelms Jura d., dzimis 1881.g. Jelgavas apriņķī, Bērzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 17.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40676.
1180. Krūms Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1903.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Annas [?-] ielā 8), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40603.
1181. Krutikovs Pāvels Aleksandra d., dzimis 1892.g. Vologdas apgabalā, Ustjužnas pilsētā
(Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
feldšeris, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kavalēristu ielā 24, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.1941.g pēc KPFSR KK 58.4.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas –14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 04.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42379.
1182. Kruveres [Krūvēvers] Jānis Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1903.g. Tukuma apriņķī,
Vecmoku pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis (“sīksaimnieks”),
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 21.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40682.
1183. Krūze Gustavs Frīda [Friča] d., dzimis 1871.g. Ventspils apriņķī Dundagas pagastā,
Munčelo apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, galdnieks, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Simi/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 12.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40628.
1184. Krūze Jānis Mārtiņa d., dzimis 1893.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 14.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42299.
1185. Kubulnieks Georgs Pētera d., dzimis 1885.g. Valkas apriņķī, Mālupes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Valkas apriņķī, Aļeivikskas (Alsviķu/?/) pagastā,
Kubuliņu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.02.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41512.
1186. Kučenieks [Kuģenieks] Kārlis [Jēkabs] Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1903.g. Talsu
apriņķī, Vandzenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Moločko/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40653.
1187. Kučiķis [Kuškis] Jānis [Jāņa d.], dzimis 1904.g. Liepājas apriņķī, Tadaiķu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Koški [Kušņu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.08.1942.g., 7. lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40589.
1188. Kudiņš Antons Augusta d., dzimis 1885.g. Daugavpils apriņķī, Aulejas pagastā,
Grateru [Grāveru] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde:
”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.
1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42363.
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1189. Kugrēns Valfrīds Žanis Anša d., dzimis 1904.g. Jelgavas apriņķī, Sīpeles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kūles/?/ mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40670.
1190. Kuikulītis Reinholds Ernsta d., dzimis 1890.g. Valmieras apriņķī, Svētciema pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jelgavas pilsētā, Lunates[?] ielā 9, arestēts 15.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu
tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda
mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanaai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40705.(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1191. Kuklis [Kuklišs] Pēteris Josifa d., dzimis 1900.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā,
Kuklišķu apdz v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks no zemniekiem, izglītība – 4
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piedalīšanos
kontrrevolucionārā organizācijā” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.0.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42357.
1192. Kuks Jānis Jāņa d., dzimis 1897.g. Masrinsgof(?) apdz v. [Marienhof] (Latvija/?/),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja
Krievijā, Rietumu (Smoļenskas) apgabalā, Jarcevo pilsētā, Sovetskaja ielā 8; IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 19.06.1938.g.,
termiņa beigas – 19.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
05.03.1942.g., 5.lagpunkts (kokzāģētava), Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16500.
1193. Kukurs Jānis Jāņa d., dzimis 1879.g. Valmieras apriņķī, Limbažu pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41505.
1194. Kūla Jēkabs Andreja d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42301.
246

K

1195. Kūla Juris Andreja d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “fabrikants”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Paruti [Pārupju] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g.
par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42411.
1196. Kuļikovskis Broņislavs Pētera d., dzimis 1910.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā,
Bridmiņi [Bridišķu] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem
zemniekiem, izglītība – zemākā, 1932.-1940.g. Aizsargu organizācijas biedrs (seržants), galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā Krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, nošauts 07.01.1942.g., personālā lieta arhīvā –
Nr. 42331 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1197. Kuļikovskis Kārlis Emīls Aleksandra [Mārtiņa] d., dzimis 1880.g. Jelgavas apriņķī,
Salgales pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde:
“kokzāģētavas-dzirnavu īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ligu [Lāču]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42305.
1198. Kuļins [Kūliņš] Kazimirs Josifa d., dzimis Ilūkstes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, speciālā norāde: ”policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils
pilsētā, Žitomiras ielā 10, dzīv. 1., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 28.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 42381. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1199. Kuļkevics Krists Jāņa d., dzimis 1902.g. Piļķens(?) [Piltenes] pagastā, Punes(?) mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40583
1200. Kulle [Ķulle] Asvalds [Osvalds] Jāņa d., dzimis 1903.g. Nizonskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, mājas īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Talsu(?) apriņķī, Sporeļskas (Spāres/?/) pagastā, Pardankas
apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40624.
1201. Kuļmanis [Kūlmanis] Vilis Kriša d., dzimis 1880.g. Kuldīgas apriņķī, Varliskas
(Vārmes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā (apriņķa skola), bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā
norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.40601.
1202. Kuļmans [Kūlmanis] Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1875.g. Fridrihštates
(Jēkabpils/?/) apriņķī, (Kurlandija/Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, skolotājs–filologs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Gerbergenas/?/ apdz v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.04.
1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41514.
1203. Kulovs Paulis Teodora d., dzimis 1899.g. Rīgas apriņķī, Pļaviņu pagastā, Kampēnu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, grāmatvedis, kancelejas darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr. 42399.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1204. Kuļvinskis Ādams Antona d., dzimis Šauļu apriņķī, Troškunu pagastā (Lietuva),
lietuvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, (Auces rajonā) Auces pilsētā (Latvija), Latvijas
PSR IeM karaspēka kara tribunāls 05.10.1950.g. pēc KPFSR KK 58.1-1. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 17.06.1950.g., termiņa beigas – 17.06.1975.g., ieradās Vjatlagā
10.01.1951.g. no Rīgas, miris 20.04.1953.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 132244.
1205. Kundziņš Eduards Jāņa d., dzimis 1902.g. Bauskas apriņķī, Jaunescinskas (Jaunsaules/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Jaunsaimnieku un sīksaimnieku partijas(?) biedrs, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Īlecnieku [Pļavinieku] mājās), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 07.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42415.
1206. Kupčs Ernests Jāņa d., dzimis 1885.g. Bejengovskas(?) pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Zemes savienības(?) [„Zemnieku savienības”] biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Valkas apriņķī(?),
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Malunskas (Mālupes/?/) pagastā, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.
un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –
Nr.41527. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1207. Kupelis Krišs Roberts Franča d., dzimis Tukuma apriņķī, Blitenes (Blīdenes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40642.
1208. Kuplais Rūdolfs Kriša d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Blīdenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.05.1942.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40644.
1209. Kuplis Jānis Jura d., dzimis 1899.g. Valmieras apriņķī, Pociema pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas
apriņķī, Svētes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu
pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40697.
1210. Kupšatis [Kupše] Atis Jāņa d., dzimis 1907.g. Tukuma apriņķī, Zemītes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja Tukuma apriņķī, Grenču pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris pirms sprieduma pasludināšanas) 17.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40612.
1211. Kupte [Kupše] Fricis Otto [Ata] d., dzimis 1890.g. Tukuma apriņķī, Zamitinskas
(Zemītes/?/) pagastā, Reiniku (?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas ) 26.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40643.
1212. Kurce [Kurcs] Gotfrīds Ivana (Jāņa) d., dzimis 1893.g. Libavas/Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis (vācietis/?/), dzimtā valoda – latviešu, pārvaldīja angļu un vācu valodas, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā (reālskola, šoferu kursi), bezpartejiskais, šoferis, tirdzniecības jūras transporta dispečers, kalpotājs (Jūras flotes tautas
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komisariāta jūras aģentūras “Inflot” Libavas/Liepājas nodaļas vecākais dispečers),
precējies, 1 bērns (meita), sevišķas piezīmes: “lieltirgotājs, atradās ārzemēs (Lielbritānija-Skotija 1913.-1914.g.) – strādāja Jūras aģentūrā; radinieki dzīvo ārzemēs
(viens brālis – ASV, /Mineapolisā, Minnesotas štatā/, otrs brālis un māsa – Vācijā);
ģimene (māte, sieva un meita) izsūtīti”, IeTK orgāni 14.06.1941.g. arestēja dzīves vietā,
dzīves vieta Iīdz arestam: Latvija, Libavas/Liepājas pilsēta, Liepu ielā 23, izmeklēšanā
esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), 30.07.1941.g. ieskaitīts darbā
izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”), 08.09.1941.g. atzīts par 1.grupas
invalīdu (locītavu reimatisms ar muskuļu un cīpslu izmaiņām locītavās), miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.05.1942.g. no pelagras un sirdskaites, 7.lagpunkts,
1.apakškomendantūra, Jagodnija ciemats; radinieku dzīves vieta (05.04.1947.g.) –
sieva: Kurca Polina /Nehama?/ Hermaņa m.: Krievija, Krasnojarskas novads, Kazačinskas rajons, Kazačinskas ciems, Dzīvnieku izcelsmes izejvielu sagādes kantoris,
Osadnajas ielā 11; personālā lieta arhīvā – Nr. 40659., (17 (lapas).
Pielikums:
“Apstiprinu”
LPSR VDTkomisāra vietnieks, valsts drošības kapteinis
/Cinis/
10.jūnijā 1941.g.
Lēmums /par arestu/
Liepājas pilsētā, 3. jūnijā 1941.g.
Es, LPSR VDTK Liepājas pilsētas nodaļas operatīvā punkta priekšnieks – valsts drošības
leitnants Bedins, izskatījis VDTK ienākušos materiālus par Kurces Gotfrīda Ivana d., dzimuša
1893.g., Liepājas pilsētā, PSRS pilsoņa, bezpartejiskā, “Inflota” nodaļas Liepājas ostā
kalpotāja noziedzīgo darbību –
konstatēju:
Pēc anketas datiem – latvietis, pēc citiem datiem – vācietis.
1913.-1914.g. strādāja Jūras aģentūrā Skotijā.
Līdz Padomju varas nodibināšanai [viņam] piederēja veikals “Forda” automobiļu pārdošanai, kura gada apgrozījums bija 376 000 latu.
Bez tam viņam piederēja atslēdznieku darbnīca, pusotras mājas /viena kopīga ar brāli/
un bija viņa vārdā nosauktās tvaikoņu firmas īpašnieks, ko anketā slēpj.
Brālis Harijs Kurcs dzīvo Amerikā, māsa Helmi (Rita?–V.V.) Kurce strādā Vācijā, skolotāja,
antisemīte.
Brālēns Kurce Roberts, ar kuru kopā uzturēja tvaikoņu firmu, 1941.gadā repatriējās uz
Vāciju.
Strādājot “Inflota” aģentūrā Liepājas ostā, sastapās ar vācu tvaikoņu kapteiņiem,
Nolēmu:
Kurce Gotfrīdu Ivana d., dzīvo Liepājā, Liepu ielā 23, arestēt un izkratīt.
VDTK Liepājas nodaļas operatīvās grupas priekšnieks.
Bedins
Valsts drošības leitnants,
LPSR VDTK Liepājas nodaļas priekšnieks
Stavrovskis
Pareizi:
Rjazanovs
Iestādes K-231 arhīvs,
Speciālās uzskaites fonds,
Lieta Nr. 40569, lapa 3.
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1213. Kurcmans [Kucmanis] Leiba Movša d., dzimis 1888.g. Kauņas guberņā, Sedas pilsētā
(Lietuva), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, miesnieks, pārdevējs, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 17.06.1941.g., termiņa beigas –
17.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 23.07.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41515.
1214. Kurmītis Fricis Konstantīna d., dzimis 1919.g. Talsu apriņķī, Spāres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: ”recidīvists”, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.11.1941.g.., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40726.
1215. Kurpe Andrejs Jēkaba d., dzimis 1905.g.Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, zvejnieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Valino(?) ielā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40608.
1216. Kursietis [Indriksons] Ernsts Jāņa d., dzimis 1908.g. Talsu apriņķī, Laucienas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, šoferis, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40622.
1217. Kursietis Juris Indriksons Jāņa d., dzimis 1912.g. Talsu apriņķī, Mērsraga pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, žurnālists, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Lībagu
pagastā, Podnieku(?) mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.08.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40645.
1218. Kursišs Pēteris Osipa [Jāzepa] d., dzimis 1890.g. Daugavpils apriņķī, Barkavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Progresīvās
partijas (?) biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(apdz.v. M.Kursīši/?/), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
24.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda
mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –- Nr. 42351., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1219. Kursītis Jāzeps Danata [Donāta] d., dzimis 1896.g. Moksenskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
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specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, Narodnajas [Tautas] ielā 71, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42374(?).
1220. Kuršinskis Ernests Pētera d., dzimis 1891.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā, Anisso
[Apsēši] apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40658.
1221. Kusins [Kusiņš] Josifs [Jāzeps] Ignata d., dzimis 1881.g. Daugavpils apriņķī, Višķu
pagastā, L[ielo] Kusinu apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Višķu apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.11.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42426.
1222. Kusočeks Semjons Timofeja d., dzimis 1895.g. Ludzas apriņķī, Mērdzenes pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42324
1223. Kuško Nikolajs Andreja d., dzimis 1901.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Golanskas (Galenes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42393(?).
1224. Kušķis Alfrēds Teodora d., dzimis 1888.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (dzelzceļnieka dēls), izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
12.10.1945.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42371.
1225. Kušķis Jūlis [Jūlijs] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1893.g. Rīgas apriņķī, Siguldas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Tarbotas
[Tērbatas] ielā 32, dzīv. 34., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 26.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40742.
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1226. Kušķis Teodors (Nikolajs) Teodora d., dzimis 1893.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
flotes inženieris-mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lāčplēša ielā 14,
dzīv. 4.), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42378. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1227. Kvālbergs Ļutis [Matīss] Ernsts [Ernests] Franča [Friča] d., dzimis 1886.g. Liepājas
apriņķī, Blezanu (?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, līdz arestam dzīvoja
Ventspils(?) pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.12.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40585.
1228. Kviesis Jānis Jāņa d., dzimis 1897.g. Aizputes(?) apriņķī, Jūrkalnes(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, dzīves vieta līdz arestam: Latvijā, Aizputes apriņķī,
Jūrkalnes pagastā, Vecarāju/?/ apdz.v., precējies 1 bērns (dēls), ģimene izsūtīta
14.06.1941.g. uz Manskas rajonu Krasnojarskas novadā, IeTK orgāni arestēja
14.06.1941.g. dzīves vietās, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas-Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams
elements”), miris (pirms lēmuma pieņemšanas izmeklējamajā lietā) 13.07.1941.g.(?),
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats(?); ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): sieva – Marija
Jāņa m., dzim.1895.g. mirusi 1943.g.(?); dēls Antons Jāņa d., dzim. 1922.g., atbrīvots
12.07.1958.g.; reģistrācijas ieraksts par ierašanos Vjatlagā Nr. 43016, Ierindas
uzskaites kartiņa un ieslodzītā personālā lieta Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
LIMP arhīvā nav atrastas, arhīva uzskaites lieta – Nr. 17995, PUK – 140.
1229. Kviesis Osvalds Jēkaba d., dzimis 1908.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, drēbnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stučkas ielā 20), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 07.07.1943.g. pēc KPFSR KK 168.1.
(izšķērdēšana) un 169.2. (krāpšana) panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem,
11 mēnešiem un 7 dienām, termiņa sākums – 07.07.1943.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
22.11.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40690.
1230. Kviošonis [Kviešons] Konstantins Jāņa d., dzimis 1906.g. Madonas apriņķī Patkules
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas
apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40618.
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1231. Labrencis Rūdolfs Friča d., dzimis 1891.g. Kuldīgas apriņķī, Pampāļu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40754.
1232. Labrentis [Labrencis] Arvīds Rūdovs dzimis 1916.g. Kuldīgas apriņķī Pampāļu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40810(?).
1233. Lācis Ādolfs Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, latvietis, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, konduktors, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stučkas ielā 22), Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40786.
1234. Lācis Alberts Jāņa d., dzimis 1896.g. Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks
(mašīnists), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Krustpils stacijā, Rīgas
ielā 20, dzīv. 7. izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42433.
1235. Lācis Jānis Andreja d., dzimis 1896.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ventspils pagastā, Laiduru [Laidaru]
mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1941.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.07.1943.g., 1.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40774.
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1236. Lacs [Lācis] Mārtiņš Ivana [Jāņa] d., dzimis 1905.g. Smoļenskas apgabalā, Dubenskas(?) rajonā, Karabanovkas(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, virsmežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Maņšinas mežniecībā/?/), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK
58.7., 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 15.06.1938.g., termiņa beigas – 04.02.1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 17.05.1942.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 18991(?).
1237. Lačpless [Lāčplēsis] Pēteris Ivana d., dzimis 1898.g. Vitebskas guberņā, Gorku apdz.v.
(Baltkrievija/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, VK(b)P biedrs, virpotājs, rēķinvedis, līdz
arestam dzīvoja Gorkijas apgabalā (Krievija), IeTK Gorkijas apgabala pārvaldes sevišķā
“troika” par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 31.07.1938.g., termiņa beigas – 31.07.1946.g., ieradās Vjatlagā
20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 28.03.1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 19551.
1238. Lačpliss [Lāčplēsis] Leons Pētera d., dzimis 1895.g. Ilūkstes apriņķī, Bebrenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (galdnieka dēls), izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Kurcuma pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42481.
1239. Ladziņš [Lazdiņš] Jānis Jāņa d., dzimis 1921.g. Madonas (?) apriņķī, Janginedgeras
(Jaungulbenes/?/) stacijā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, konduktors, bez noteiktas dzīves
vietas (evakuētais), Jaroslavļas dzelzceļa kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.10-2. un
58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums 15.07.1941.g., termiņa beigas – 15.07.1951.g., ieradās
Vjatlagā 04.10.1941.g. no Jaroslavļas, miris 28.02.1942.g. 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 49306.
1240. Laganovskis Viktors Osipa d., dzimis 1893.g.. Ludzas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Mērdzenes
pagastā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42446(?).
1241. Lagzdins [Lagzdiņš] Miķelis Ernesta d., dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, veterinārārsts, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Tērbatas ielā 97, dzīv. 5., izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 31.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40809.
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1242. Lagzdiņš Ansis Pētera d., dzimis 1889.g. Talsu apriņķī, Laidenes (Laidzes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, krāsotājs, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā,
Saules ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40805.
1243. Lagzdiņš Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1913.g. Rīgas apriņķī, Jūrmalas pilsētā (Mjalauž/?/)
[Mellužos] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 8 klases,
bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam dzīvoja Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā,
Čudovas rajonā, kolhozā “Ogorovo” (Krievija), 288.strēlnieku divīzijas kara tribunāls
14.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 15.09.1941.g., termiņa beigas – 15.09.1951.g., ieradās
Vjatlagā 16.12.1941.g. no Vologdas, miris 17.01.1942.g. 15.lagpunkts, Razdjeļnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 53963(?).
1244. Laimiņš (Laimeņš) Kārlis Kontjana (Krišjāņa) d., dzimis 1910.g. Jēkabpils apriņķī,
Daudzeses pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
6 klases, bezpartejiskais, kalpotājs (Kokneses patērētāju biedrības sagādes aģents),
neprecējies, speciālā norāde: “bijušais Aizsargu organizācijas biedrs, okupācijas
periodā dienēja palīgpolicijā, dzīvoja nelegāli”, dzīves vieta: Latvija, Ogres apriņķis,
Bebru pagasts, Nores ciems, 01.10.1948.g. arestēja VDM Latvijas dzelzceļa apsardzības
pārvalde, Latvijas PSR VDM karaspēka kara tribunāls 10.01.1949.g. pēc KPFSR KK
58.1-a. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību
zaudēšanu uz 5 gadiem, ar visa īpašuma konfiskāciju, termiņa sākums – 20.09.
1948.g., termiņa beigas – 20.09.1973.g., ieradās Vjatlagā 24.05.1949.g. no Rīgas, miris
05.11.1953.g. no septiska endokardīta (plaušu karsoņa/?/), 16.lagpunkts (centrālā
slimnīca), Imas stacija (Gidajevas atzarojums), kaps Nr. E-7, personālā lieta arhīvā –
Nr. 119306 (ar fotogrāfiju).
Pielikums.
Spriedums.
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības vārdā
1949.gada janvāra 10.dienā.
Latvijas PSR VDM karaspēka Kara tribunāls slēgtā tiesas sēdē Rīgas pilsētā, Kara
tribunāla telpās,
[Tribunāla] Sastāvs: Priekšsēdētājs: justīcijas majors Barancevičs,
Tautas piesēdētāji: majors Grimakovs un
jefreitors Mukuševs,
ar sekretāru leitnantu Andrianovu,
piedaloties aizstāvībai advokāta Meijenberga personā,
Izskatīja lietu Nr.____, kurā apsūdzēts Laimiņš Kārlis Krišjāņa d., dzim. 1910.g. Latvijas
PSR, Jēkabpils apriņķī, Daudzevas [tā tekstā] pagastā, kalpotājs, izglītība – 6 klases,
bezpartejisks, neprecēts, [agrāk] netiesāts, noziegumā, kas paredzēts KPFSR KK 58.1-a. un
58.11.pantā.
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No lietas materiāliem un dienesta izmeklēšanas Kara tribunāls konstatēja:
Tiesājamais Laimiņš, būdams buržuāziskās Latvijas militāri fašistiskās Aizsargu
organizācijas biedrs, no pirmajām vācu okupācijas dienām Latvijas PSR 1941.gada jūlijā
iestājās okupantu organizētā soda grupā, kura saucās “pašaizsardzība”, kurā sastāvēja
nedēļu.
Būdams “pašaizsardzības” grupas sastāvā, ar ieročiem rokās apsargāja Jēkabpils apriņķa
Seces pagasta valdi un veica dežūras pie pagasta valdes.
1942.gada aprīlī brīvprātīgi iestājās palīgpolicijas “C” tā paša pagasta grupā, kurā atradās
sešus mēnešus, kuru laikā veica dzelzceļa un dzelzceļa tilta bruņotu apsardzību Seces stacijas
rajonā.
1943.g. aprīlī iestājās militāri fašistiskajā Aizsargu organizācijā, kuras sastāvā bija līdz
Jēkabpils apriņķa okupācijas beigām. Kā “aizsargs” 1943.gada maijā aizturēja un nogādāja
policijā no piespiedu darbiem izbēgušo pilsoni Nomali.
Tā paša gada novembrī izbrauca kopā ar soda vienību uz Sērenes pagastu cīņai ar padomju
partizāniem, šī brauciena laikā apsargāja pagasta valdi – soda vienības štābu.
Tuvojoties Padomju armijai, 1944.gada vasarā kopā ar citiem soda vienības dalībniekiem
bēga no Jēkabpils apriņķa uz Kurzemi, no kurienes atgriezās pēc vācu kapitulācijas. Pēc
atgriešanās pusotru gadu dzīvoja nelegāli.
Ar šo rīcību Laimiņš veica noziegumus, kuri paredzēti KPFSR KK 58.1-a. un 58.11. pantā
un kuros Kara tribunāls atzina viņu par vainīgu.
Vadoties pēc KPFSR KK 319., 320. pantiem, [tribunāls]
NOSPRIEDA:
Laimiņu Kārli Krišjāņa d., pamatojoties uz KPFSR KK 58.1-a. pantu, ar PSRS Augstākās
Padomes Prezidija 1947.gada 26.maija Dekrēta “Par nāves soda atcelšanu” 2.panta sankciju
ieslodzīt labošanas darbu nometnē uz DIVDESMIT PIECIEM /25/ gadiem ar sekojošo KK
31.panta “A”, “B”, “V”, ”G”, ”E” punktā paredzēto tiesību zaudēšanu uz PIECIEM /5/ gadiem
ar visa īpašuma konfiskāciju.
Soda termiņu Laimiņam skaitīt no 1948.g. 20.septembra.
Piedzīt no notiesātā Laimiņa tiesas izdevumus par liecinieku izsaukšanu un viņu ceļa
izdevumiem.
Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā IeTK Lietuvas Pierobežas apgabala karaspēka
Kara tribunālā 72 stundu laikā no sprieduma izraksta izsniegšanas notiesātajam.
Oriģināls ar vajadzīgajiem parakstiem.
Kopija pareiza. Priekšsēdētājs lietā: justīcijas majors (Barancevičs)
***
IeM Lietuvas Pierobežas apgabala karaspēka Kara tribunāla
Slēdziens Nr. 205-5249
[Tribunāla] Sastāvs:
Priekšsēdētājs: justīc. pulkvedis Tuļskis
Locekļi: justīc. majors Molokovs un justīc. kapteinis Pavlovs.
1949.g. 5.februāra sēdē tika izskatīta advokāta Meijenberga un Laimiņa Kārļa Krišjāņa
d., dzim. 1910.g., kasācijas sūdzība par Latvijas PSR IeM karaspēka Kara tribunāla
spriedumu, ar ko Laimiņš Kārlis Krišjāņa d., dzimis 1910.g., notiesāts pēc KPFSR KK 58.1a. un 58.11. panta, ar 1947.g. 26.maija Dekrēta 2.panta sankciju uz ieslodzījumu LDN uz
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divdesmit pieciem gadiem un ar tiesību zaudēšanu pēc KPFSR KK 31.panta a, b, v, g, e punkta,
un ar visa īpašuma konfiskāciju.
Kasācijas sūdzībā notiesātais un advokāts lūdz mīkstināt sodu.
Noklausījušies Pavlova ziņojumu un IeM Lietuvas pierobežas apgabala karaspēka Kara
prokurora palīga justīcijas apakšpulkveža Tugova slēdzienu par sprieduma atstāšanu spēkā,
Nolēma:
Notiesātā Laimiņa vaina spriedumā minēto noziegumu veikšanā ir pierādīta lietas
materiālos, tai skaitā ar notiesātā daļēju savas vainas atzīšanu un liecinieku: Kožmers, Jesers,
Salmiņš, Ozols-Ozoliņš u.c., pavisam 7 cilvēku, liecībām.
Notiesātā Laimiņa rīcība kvalificēta pareizi.
Soda mēru viņam tiesa noteikusi saskaņā ar lietas apstākļiem un izdarītā nozieguma
smagumu.
Kasatora Meijenberga argumenti, ka notiesātais Laimiņš brīdināja pilsoni Gruntšteinu
Jāni par viņam draudošajām briesmām par 2 vācu armijas dezertieru slēpšanu, nevar būt
par pamatu notiesātā Laimiņa soda mīkstināšanai, jo ar šo brīdinājumu, neziņojot par to
vācu iestādēm, viņš neizpirka savu vainu, bet tikai nepalielināja sava nozieguma pret
Dzimteni smagumu.
Tāpēc, neatrodot pamatojumu soda mīkstināšanai, par ko lūdz notiesātais un viņa
advokāts Meijenbergs kasācijas sūdzībās, vadoties no KPFSR KPK 411.panta, Kara tribunāla
spriedumu ATSTĀT SPĒKĀ, bet kasācijas sūdzības neapmierināt.
Oriģināls ar vajadzīgajiem parakstiem.
Pareizi: IeM Lietuvas Pierobežas apgabala karaspēka Kara tribunāla
loceklis: justīcijas kapteinis

(Pavlovs).

1245. Laivenieks Žanis Andreja d., dzimis 1907.g. Liepājas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Oruvergi [Brūveru]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40778.
1246. Lakons Antons Donata d., dzimis 1903.g. Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: ”policists”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42490. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1247. Lakstiņš Jānis Pētera d., dzimis 1907.g. Jēkabpils apriņķī, Medneskas [Mēmeles]
[Medņu] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā
norāde:”piederēja 30 ha zemes”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42447.
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1248. Lama [Lāma] Ansis Anša d., dzimis 1875.g. Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, tirgotājs, speciālā norāde: “bijušais tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas apriņķī, Platones pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40769.
1249. Lambergs Pēteris Alberts Josifa [Jēkaba] d., dzimis 1905.g. Ilūkstes apriņķī, Akšinskas
[Aknīstes] pagastā, Karšmas(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, elektrostacijas
mašīnists, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes(?) apriņķī, Raucenskas (Raudas [Raucesas])
pagastā, Sipmanu [Silmaču] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42464.
1250. Landers Jēkabs Mihaila [Miķela] d., dzimis 1882.g. Liepājas(?) apriņķī, Mediskas
[Medzes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde:
“policists”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 03.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40750.
1251. Lange Jānis Jāņa d., dzimis 1905.g. Jelgavas apriņķī, Vecsvirlaukas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepabeigta augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
17.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40783.
1252. Lange Pēteris Krišjāņa d., dzimis 1905.g. Minskas guberņā (Gomeļas apgabalā),
Rečicas apriņķī (Hoiņikas rajonā), Borokas(?) mājās, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem (mežziņa dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, cukurrūpniecības tehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Annas ielā 7, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas), 06.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40790.
1253. Lapāns Arturs Ādama d., dzimis 1911.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no īpašniekiem (fabrikantiem), izglītība – vidējā tehniskā, bezpartejiskais, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes pilsētā, Komsomoļskajas [Komjaunatnes] ielā 18, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.06.1942.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42450.
1254. Lapčenoks Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1892.g. Ludzas apriņķī, Škovenskas
(Šķaunes/?/) pagastā (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
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izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, dzelzceļnieks, vagonu pārbaudītājs,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kronvalda ielā 28/30, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 30.03.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42476.
1255. Lapins Pāvels Otto d., dzimis 1898.g. Vitebskas guberņā, Tinkovenku apdz.v. (Baltkrievija/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Krievijā, Maskavas pilsētā, Puškina ielā 9, dzīv. 40., PSRS IeTK Sevišķā apspriede
04.01.1939.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums 06.11.1938.g., termiņa beigas – 06.11.1943.g., ieradās
Vjatlagā 26.01.1938.[?] no Kirovas, miris 19.05.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 21776.
1256. Lapiņš Aleksandrs Andreja d, dzimis 1887.g. Ludzas (Madonas/?/) apriņķī, Sarkaņu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, jurists, advokāts, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā,
Katrīnas ielā, IeTK karaspēka Kirovas apgabalā tribunāls 19.01.1942.g. pēc KPFSR
KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem(?), termiņa sākums –
14.06.1941.g.(?), termiņa beigas – 14.06.1951.g.(?), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.02.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40748.
1257. Lapiņš Osvalds Pētera d., dzimis 1896.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, kalpotājs (noliktavas pārzinis), speciālā norāde: “27 ha zemes
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.07.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –Nr.42435.
1258. Lapoško Nikolajs Josifa d., dzimis 1891.g. Daugavpils apriņķī, Piedrujas (Krāslavas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lopaški/?/
viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42638.
1259. Lappa [Lapa] Leo [Leonards] Mārtiņa d., dzimis 1882.g. Ilūkstes apriņķī, Gārsenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, receptors, aptiekārs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Šķūņu ielā 13, dzīv. 1., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40770.
1260. Lapševskis Fricis Jāņa d., dzimis 1874.g. Talsu apriņķī, Ārlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
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“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, kooperators, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Puškaiša ielā 18, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40782.
1261. Larbergs [Lorbergs] Aleksandrs Emīla d., dzimis 1916.g. Pleskavas apgabalā, Ostrovas
pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, inženieris celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Vaļņu
ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas), 22.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41541.
1262. Lasenbergs Valdis Kristaps Friča d., dzimis 1910.g. Talsu pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
automehāniķis, speciālā norāde: “bijušais uzņēmējs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Gaines [Raiņa] ielā 5), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40764.
1263. Lasmanis Ādams Jāņa d., dzimis 1908.g. Liepājas apriņķī, Medzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
dzirnavnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40796.
1264. Lasmanis Voldemārs Jēkaba d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī, Praviņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “vecākais policists”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Lolu [Talsu] ielā 16, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 25.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40758.
1265. Laškovs Lifantijs Potapa d., dzimis 1887.g. Novoaleksandrovskas (Zarasai) pilsētā
(Lietuva), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais,
apmetējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ļuski (Ļucinas/Ludzas/?/) pilsētā, Tanavinas
[?] ielā 140, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.09.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42440.
1266. Latvelis Vladislavs Josifa d., dzimis 1914.g. Latvijā, latvietis, Latvijas (PSRS/?/)
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurinātājs, speciālā
norāde:”darbā izmantošanas kategorija – vidēji [smags] fizisks darbs”, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils apriņķī, Krāslavas stacijā (Latvija), Baltkrievijas kara apgabala
kara tribunāls 04.07.1936.g. pēc Baltkrievijas PSR KK 22.-68.panta (KPFSR KK 17/?/ –
58.6. panti) piesprieda brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, termiņa sākums - 22.09.
1935.g., termiņa beigas – 22.09.1941.g., ieradās Vjatlagā 29.11.1935.g. no PSRS IeTK
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Solovecas sevišķās nozīmes nometnes, miris 08.04.1943.g.[?], 5.lagpunkts, Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 26398.
1267. Laucins [Lauciņš] Jānis Pētera d., dzimis 1889.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Gorkijas (Ņižegorodas) apgabalā, Vačas
rajonā, Vačas ciemā (Krievija), IeTK karaspēka Gorkijas apgabalā kara tribunāls
28.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem
un tiesību atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 13.09.1941.g., termiņa beigas –
13.09.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.01.1942.g. no Gorkijas, miris 24.03.1942.g.,
5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 58395.
1268. Lauciņš Fridrihs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Bauskas apriņķī, Vecumnieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, mūrnieks, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42458.
1269. Lauksargs Mārtiņš Rūdolfs Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Bauskas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Taurkalnes pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 01.06.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42485.
1270. Lauris Elmārs Dāvja d., dzimis 1919.g. Valmieras apriņķī, Jaunrodsiskas (Jaunburtnieku/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 6 klases,
bezpartejiskais, galdnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM
karaspēka kara tribunāls 15.-16.12.1948.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 25.08.1948.g., termiņa beigas – 25.08.1973.g., ieradās Vjatlagā 24.05.
1949.g. no Rīgas, miris 11.03.1953.g. 12.lagpunkts, Ņižņaja Turuņju ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 119304.
1271. Lauris Jānis Miķeļa d., dzimis 1896.g. Rīgas(?) apriņķī, Tamskas (Tomes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –- zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Lauru viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40792.
1272. Lauris Reinholds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības
darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas apriņķī, Auces pilsētā,
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Kažetes [Kapsētas] ielā 9, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “cīņu pret
revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06 1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40787.
1273. Lausis Voldemārs Kristapa d., dzimis 1906.g. Jelgavas apriņķī, Dobeles pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, šoferis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Dobeles
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40753.
1274. Lauva Jānis Jāņa d., dzimis 1911.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Zaļaimu [Zaļais Mežs] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40801.
1275. Lauva Roberts Mārtiņa d., dzimis 1896.g. Rīgas apriņķī, Siguldas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā (tautskola), bezpartejiskais, krāsotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas(?) apriņķī, Vadakskas [Vildogas]
pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06 1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma, miris 23.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41535.
1276. Lauze Juliāns Mārtiņa d., dzimis 1880.g. Cēsu(?) apriņķī, Rameļskas (Rāmuļu/?/)
pagastā, (Lifļandija/Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, dzirnavnieks, līdz arestam dzīvoja
Ludzas apriņķī, Šķaunes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42446.
1277. Lovčinovskis Ignats Ignata d., dzimis [1884.] Rēzeknes apriņķī, Kovnašas (Kaunatas/
?/) pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42488.
1278. Lavenieks Voldemārs Anša d., dzimis 1901.g. Jelgavas apriņķī, Sesavas pagastā,
Svirkaļu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, bez noteiktas
nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
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21.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.11.
1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40788.
1279. Lavrinovičs Nikolajs Andreja d., dzimis 1912.g. Disnenas apriņķī Viļņas guberņā
(Disnenas/Mioras rajons Molodečno/Vitebskas apgabalā, Baltkrievija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (dzelzceļniekiem), izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
kurpnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Plūdoņa ielā 54-a, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.03.
1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42430.
1280. Lazda (Janovskis) Kārlis Andreja d., dzimis 1889.g. Rīgas apriņķī, Ikskules(?)[Ikšķiles]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Demokrātiskais centrs” biedrs, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stuodras mājā, Sprodas [Spodru mājas] apdz.v.,),
neprecējies(?), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais
(“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), atradās 3. un 5.(Cizo) lagpunktos, izvests
13.04.1943.g. “ārpus nometnes”, piespriests augstākais soda mērs(?), nošauts(?),
Kirovas pilsēta(?), personālā lieta arhīvā – Nr. 42428 (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 –
Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta Nr. 17302, PUK – 572.
1281. Lazdiņš Alberts Jāņa d., dzimis 1897.g. Daugavpils apriņķī, Ungurmuižas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4 klases,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā
norāde: “zemes īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42436.
1282. Lazdovskis Ivans [Jānis] Ignata d., dzimis 1895.g. Ilūkstes apriņķī, Kurumskas
(Kurcuma/?/) pagastā, Rugonbigovkas(?) apdz.v., (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–laukstrādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
elektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Maļino [Maltas] apdz.v. (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par “cīņu pret padomju varu” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
09.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42492.
1283. Lazdovskis Jānis Pētera d., dzimis 1899.g. Jēkabpils apriņķī, Nerečeskas (Neretas/?/)
pagastā, Lilbergu [Lielberģu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, zemes
īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42432.
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1284. Ļebedjevs Semjons Haritona d., dzimis 1895.g. Rēzeknes apriņķī, Andreļņenskas
(Andrupenes/?/) pagastā, Poļeskas apdz.v.(?) (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Lagernaja [Nometņu] ielā 17, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 12.10.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42453.
1285. Legis [Lieģis] Kārlis Hermaņa d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Bunkas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specalitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Smedniņu [Smēdnieku] mājās/?/), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.02.1944.g., 2.lagpunkts Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40780.
1286. Legzdiņš Valdis Jāņa d., dzimis 1886.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.11.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40800.
1287. Leibovičs [Libovičs] Meiers Sina [Sinaja] d., dzimis 1909.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
apavu piegriezējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Hospitāļu ielā 36, dzīv.7.,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 06.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40807.
1288. Leibsons Lazars [Leizers] Mendels Abrama d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī,
Vecauces pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Ventspils pilsētā, Lielā ielā 11, dzīv.6., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40744.
1289. Leikums Pēteris Vikentija d., dzimis 1899.g. Daugavpils apriņķī, Užvaļskas (Izvaltas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Latgales demokrātiskās partijas biedrs(?), bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils apriņķī, Krāslavas pagastā (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā
krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42460
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
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1290. Leimanis [Lēmans] Alfrēds Vinosa [Viļa] d., dzimis 1895.g. Tukuma apriņķī, Jermolovskas (Irlavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītiba – zemākā, bezpartejiskais, dzirnavnieks, speciālā norāde: “dzirnavu īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradāsVjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40760.
1291. Leimanis Arvīds Ivana d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
tehniķis–mašīnbūvētājs, speciālā norāde: “bijušais uzņēmējs”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas apriņķī, Grobiņas pilsētā, Boļšaja (Lielā) ielā 14, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
26.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40772.
1292. Leimanis Eduards Kārļa d., dzimis 1892.g. Cēsu apriņķī, Rankas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par piederību “kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 21.01.1943.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41530.
1293. Leinš [Lejiņš] Jānis Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī, Lebeņuskas (Medņu/
?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis-mašīnbūvētājs, rasētājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils pilsētā Krasnoarmeiskas (Sarkanarmijas) ielā, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 18.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
25.11.1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42479.
1294. Leiņs [Lejiņš] Juris Mārtiņa d., dzimis 1903.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 20.10.1941. g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas
pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42457., (Iestādes K-2312 arhīvā
[tās] nav).
1295. Leipinš [Liepiņš] Krišs Kārļa d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī, Vānes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā, Jaunard mājās, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
09.01.1943.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
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1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.04.
1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40756.
1296. Leitāns Genrihs Matveja d., dzimis 1912.g. Ludzas apriņķī Kārsavas pilsētā (apdz.v.
Škitki) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “darbā izmantošanas kategorija –
vidēji [smags] fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Maskavas pilsētā, Apvienotās Valsts
Politiskās pārvaldes kolēģija 20.03.1933.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 28.07.1932.g., termiņa beigas –
28.07.1942.g., ieradās Vjatlagā 29.11.1939.g. no PSRS IeTK Sevišķās nozīmes
Soloveckas nometnes, miris 24.12.1941.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 26400.
1297. Leitis Ernests Indriķa d., dzimis 1895.g. Talsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kurpnieks, strādnieks, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Mirnaja [Miera] ielā 6), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.12.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40759.
1298. Leitis Fricis Indriķa d., dzimis1909.g. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Upmaļu/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.08.
1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40785.
1299. Le[j]itnants [Leitenants] Rūdolfs Krišafora [Krista] d., dzimis 1890.g. Bauskas apriņķī,
Stelpes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42484.
1300. Lejiņš Eduards Ivana [Jāņa] d., dzimis 1905.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība “ biedrs, elektromontieris, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.11.1942.g. 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42454(?).
1301. Lejiņš Mārtiņš Arturs Pētera d., dzimis 1893.g. Jēkabpils apriņķī, Vārnavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
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1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42438.
1302. Lejiņš Pāvels [Pauls] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1886.g. Jēkabpils apriņķī, Zasas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā,
Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, ekonomists, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Valdemāra ielā 75, dzīv.5., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
31.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40808.
1303. Lejnieks Alberts Roberta d., dzimis 1895.g. Bauskas apriņķī, Vecunskas (Vecumnieku/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.02.1942.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40752.
1304. Lejnieks Alfrēds Pētera d., dzimis 1893.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, virpotājs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Stribovajas [Stabu] ielā 2, dzīv. 3., PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris 05.11.
1943.g.(?), 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41529.
1305. Lejnieks Ernests Ernesta d., dzimis 1892.g. Aizputes apriņķī, Dzērves pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Drubes [Drubežu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
05.11.1943.g.(?), 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40743.
1306. Lejnieks Ernests Kārļa d., dzimis 1912.g. Aizputes apriņķī, Dzērves pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4 klases, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40747.
1307. Lejnieks Ernsts [Ernests] Krista [Kristapa] d., dzimis 1903.g. Kuldīgas apriņķī,
Skrundas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, mežsargs, mērnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
izbēdzis 10.09.1941.g., atvests (atpakaļ) no bēguļošanas 17.09.1941.g., miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 18.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40751.
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1308. Lelausis [Lielausis] Anatolijs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1907.g. Latvijā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā speciālā (pedagoģiskais institūts),
bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Subatas
(Subates) pilsētā, Svobodas [Brīvības] ielā 5, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.11.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42449.
1309. Leļs Aleksejs Fadeja d., dzimis 1905.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Dienvidurālu dzelzceļa Berdjaušas stacijā (Čeļabinskas apgabals, Satkinas rajons, Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 08.09.
1938.g. pēc KPFSR KK 58.4., 58.6. un 58.7.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 23.04.1938.g., termiņa beigas – 23.04.1948.g., ieradās
Vjatlagā 17.11.1938.g. no Čeļabinskas, miris 24.05.1943.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18923.
1310. Lēmans [Lē,anis] Kārlis Ludvigs Anša d., dzimis 1876.g. Tukuma apriņķī, Stutļinskas
(Struteles/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 03.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – 41547(?).
1311. Lemhens Mozus Jusela [Josela] d., dzimis 1885.g. Talsu apriņķī, Valdemārpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: ”tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Ventspils
apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40799.
1312. Ļepiņs [Liepiņš] Jānis Vilmas d., dzimis 1887.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks,no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā,
sovhozā “Pasovo”(?) (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 28.09.
1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1943.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 27.06.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16520.
1313. Ļepiņš [Liepiņš] Eduards-Jānis-Voldemārs Mārtiņa d., dzimis 1910.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes
pilsētā, Ceņi [Dzeņi] [Cepļa] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.11.1943.g. (pēc
pirmstermiņa atbrīvošanas 13.10.1943.g.), 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40795.
269

L

1314. Ļepiņš [Liepiņš] Jānis Andreja d., dzimis 1903.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, dzelzceļnieks, bagāžas kasieris, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Dzelzceļa ielā 6), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas),
22.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42434.
1315. Ļepkajs [Liepkājs] Kārlis Filipa d., dzimis 1923.g. Kirovas apgabalā, Oparinas rajonā,
Oparinas ciemā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 8
klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dienēja SZSA [StrādniekuZemnieku Sarkanās armijas] rindās (282. rezerves strēlnieku brigāde/?/, Kirovas
apgabala Slobodskas pilsētā, Krievija), Maskavas kara apgabala 34.rezerves strēlnieku
brigādes kara tribunāls 28.01.1943.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 19.12.1942.g., termiņa beigas – 19.12.
1952.g., ieradās Vjatlagā 18.02.1943.g. no Kirovas, miris 14.04.1943.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.67324.
1316. Lessipš [Lesiņš] Haralds Otto d., dzimis 1909.g. Pērnavas pilsētā (Igaunija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, pārdevējs, līdz
arestam dzīvoja Tallinas pilsētā (Igaunija), Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 13.09.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 25.06.1941.g.,
termiņa beigas – 25.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 19.09.1941.g. no Kirovas, miris
09.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 48210.
1317. Levickis Antons Augusta d., dzimis 1904.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Rezneckas (Rēznas/?/)
pagastā (Latvija), čigāns, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Kaziņi[?] ielā 24, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 21.09.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42470.
1318. Lībans [Lābāns] Broņislavs Ignata [Donata] d., dzimis 1910.g. Ludzas apriņķī, Nirzas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 13.01.1943.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42463.
1319. Libermans Aleksejs Samuila d., dzimis 1892.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dzintaru ielā),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas),19.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40793.
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1320. Libers Edgars Andreja d., dzimis 1897.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
inženieris-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Meta[?] ielā 20,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40745.
1321. Līcis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1906.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, bezpartejiskais, tiltu būvētājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kazarmu
ielā 3), Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls 15.04.1949.g. pēc KPFSR KK 58.1-a.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 29.01.1949.g., termiņa beigas – 29.01.1974.g., ieradās Vjatlagā
10.01.1951.g. no Rīgas, miris 22.06.1955.g., nometnes lauksaimniecības punkts Nr.
1., Poļevoje-1 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 132256.
1322. Līcis Eva Ivana m., dzimusi 1884.g. Latvijā(?), latviete, PSRS pavalstniece, no
strādniekiem, strādniece, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā, Timirjazeva ielā 4, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.6.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 23.07.1938.g.,
termiņa beigas – 23.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi
04.04.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.18774.
1323. Līcis Roberts Alberta d., dzimis 1912.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, traktorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 14.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40762.
1324. Līdaks Rūdolfs Pētera d., dzimis 1895.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, krāsotājs, stiklinieks, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Smoļenskas pilsētā, Sovetskaja ielā 8, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 25.04.1939.g., 8.lagpunkts, Zarečnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18501.
1325. Liekno [Liekņa] Arturs Jura d., dzimis 1871. [1891.] g. Jelgavas apriņķī, Salgales
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Baču viensētā), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42482.
1326. Lielais Konstantins Hristofora [Kristapa] d., dzimis 1890.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs (vecākais kasieris), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
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(Varšavas ielā 14), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “cīņu pret
revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 02.07.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42489.
1327. Lieļuks [Lieljuksis] Kristaps Jāņa d., dzimis 1873.g. Gazenpotas (Aizputes/Jelgavas/?/)
apriņķī, Sesovskas (Sesavas/?/) pagastā, Kuburi apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “bijušais kulaks”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī,
Sakas pagastā, Sakas apdz.v., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.11.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40768.
1328. Liepiņš Alberts Francis [Fricis] Kārļa d., dzimis 1900.g. Talsu apriņķī, Zentenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.01.1942.g., Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40765.
1329. Liepiņš Pēteris Jāņa d., dzimis 1892.g. Vendenes (Cēsu/Madonas/?/) apriņķī, Vestienas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Daugavpils apriņķī, Aivinskas [Aiviekstes] pagastā, Puņi [Puķu] mājās (Latvija),
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 18.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42439.
1330. Liepiņš Vladimirs [Voldemārs] Androsa [Andreja] d., dzimis 1903.g. Krustpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Ungurmuižas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis, līdz arestam
dzīvoja Rēzeknes [dzelzceļa] stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija. personālā lieta arhīvā – Nr. 42489.
1331. Ligers Nikolajs Jēkaba d., dzimis 1898.g. Abrenes (Balvu/Jaunlatgales) apriņķī, Balvu
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, rēķinvedis, kalpotājs, speciālā norāde: “apriņķa
policijas priekšnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Andreja
Pumpura ielā 83, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.10.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42468.
1332. Līmenfelts [Lilienfelds] Jānis Kristapa d., dzimis 1877.g. Ventspils apriņķī, Edvaļenskas (Ēdoles/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
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“Latvijas Armijas apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 03.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41546.
1333. Linde Vladimirs [Voldemārs] Jāka [Jāņa] d., dzimis 1911.g. Madonas apriņķī, Mārcienas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Medninskas (Medņu) pagastā, Irbu mājās (Latvija), ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42437, (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
1334. Lindermanis Matīss Jānis Jēkaba d., dzimis 1897.g. Tukuma apriņķī, Vecmoku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Pumpures/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 09.01.1943.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
24.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40784.
1335. Linga Teodors Jēkaba d., dzimis 1887.g. Bauskas apriņķī, Ismaceskas [Īslīces] pagastā,
Smigles(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42487.
1336. Līnis Jānis Pētera d., dzimis 1904.g. Cēsu apriņķī, Taurenes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
meistars šoseju un grunts ceļu būvēs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Jauno
[Jaunā] ielā 11, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.12.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40771.
1337. Linužs [Līnužs] Ādolfs Mihaila d., dzimis 1888.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā,
Lielā Bandorjas apdz.v. (Latvija), latvietis (?), PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
analfabēts, bezpartejiskais (“katolis”), mūrnieks, betonētājs, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42471.
1338. Ļiņavskis Geronims [Heronims] Mihaila d., dzimis 1909.g. Ludzas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
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dzelzceļnieks, lokomotīves mašīnista palīgs, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40791.
1339. Ļiņavskis Ivans [Jānis] Mihaila [Nikolajā] d., dzimis 1895.g. Ludzas apriņķī, Nirzas
pagastā, Horo [Horoševu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41542.
1340. Lipmans Dāvids Ovseja d., dzimis 1896.g. Ilūkstes pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kantorists, grāmatvedis, korespondents, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 13.01.1943.g kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g.,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 15.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41448.
1341. Lipmanovičs Gutmanis Šuļa [Šmula] d., dzimis 1899.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (sīktirgotāja dēls), izglītība – vidējā, bez
specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Soldatskaja [Kareivju]
ielā 14), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42486.
1342. Lipperts [Liperts] Abrams Markus d., dzimis 1864.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas
pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, tirdzniecības darbinieks, speciālā norāde: “tirdzniecības uzņēmuma
vadītājs”, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41543.
1343. Lisikovs Ivans Maksima d., dzimis 1875.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
speciālā norāde: “virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41544.
1344. Lisovskis Vladislavs Ignata d., dzimis 1879.g. Krasņinskas (Krāslavas/Daugavpils/?/)
apriņķī, Dobrajas apdz.v. (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Indras pagastā, Balbikovas [Baltinavas] muižā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42455.
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1345. Lispa [Liepa] Kārlis [Teodora d.], dzimis 1908.g. Aizputes apriņķī, Dzērves pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Lepu apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40803.
1346. Liumans (Licmans) [Liuvmanis] Pāvels Jēkaba d., dzimis 1886.g. Rēzeknes(?) apriņķī,
Gangalskas (Gaigalavas/?/) pagastā, Pedeles(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā
krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42483 (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
1347. Livšics [Lifšics] Mihails [Zāmuels] Zalmona [Zalamana] d., dzimis 1901.g. Rēzeknes
pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Požarnajas [Ugunsdzēsēju] ielā 33), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.01.1942.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42445.
1348. Locivs [Locovs] Leizers Srona [Īšera] d., dzimis 1871.g. Ludzas pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes,
viesnīcas īpašnieks, speciālā norāde: “tirgotājs, spekulants”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Stacijas ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.09.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42459.
1349. Locmanis [Lancmanis] Jēkabs Aleksandra d., dzimis 1888.g. Valmieras apriņķī,
Pocebskas (Pociema/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: ”bijušais policists,
uzraugs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu pilsētā, Landenskaja [Laidzes] ielā 31,
dzīv.1., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40767.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1350. Lodziņš Armands Kārļa d., dzimis 1904.g. Jēkabpils apriņķī, Saukas pagastā, Muktiņš
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “māju īpašnieks”,
līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Sunākstes pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 20.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42431.
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1351. Lodziņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1908.g. Bauskas apriņķī, Taursinskas (Taurkalnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā, Veverņini(?) [Vēvernieki]
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42454.
1352. Loms Andrejs Andreja d., dzimis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 7 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas apriņķī, Skrundas
apdz.v., Raiņa ielā 2, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40804.
1353. Lorencs Pēteris Augusta d., dzimis 1910.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieis, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Bukaišu pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40779.
1354. Losevs [Losjevs] Ivans (Jānis) Alekseja d., dzimis 1895.g. Valkas pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, pensionārs, speciālā norāde: “bijušais virsnieks”, dzīves vieta līdz
arestam: Latvija, Dvinskas/Daugavpils pilsēta, Vestu [Viestura] ielā 2/14 (2/4 – 11/?/),
neprecējies, IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā
esošais, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.2. un 58.10-1. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts
31.03.1942.g. sprieduma izpildīšanai ārpus nometnes (etapēšanas adrese nav
norādīta), nošauts(?), Kirovas pilsētā(?), personālā lieta – Nr. 42474 (Vjatkas LDN –
Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta Nr. 38874,
PUK-216.
1355. Loščless Pēteris Ivana d., dzimis 1898.g. Ņižņij Novgorodas (Gorkijas) pilsētas
Jefrosiļskas(?) rajonā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, rēķinvedis, speciālā norāde: “darbā izmantošanas kategorija – vidējs fizisks darbs”, līdz
arestam dzīvoja Krievijā, Gorkijas pilsētā, Lunačarska ielā 22, IeTK Gorkijas apgabala
pārvaldes sevišķā „troika” 03.11.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 31.08.1938.g., termiņa beigas – 31.08.
1946.g., ieradās Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 31.04.1939.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19551.
1356. Lotkins Samoīls [Solomons] Mihaila d., dzimis 1878.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
krāsotājs, stiklotājs, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Padomju
ielā 15), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par “pretpadomju aģitāciju”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
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beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 20.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.42493.
1357. Lubāns Broņislavs Antona d., dzimis 1908.g Zaļmuiskas (?) pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Zudpatekskas (Gudenieku
[Rūdbāržu]) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.11.1941.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40798.
1358. Lubgans Pēteris Dementija d., dzimis 1895.g. Smoļenskas apgabalā, Keiši apdz.v.
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas) apgabalā, Kirovas rajonā, Voskresenskas ciemā (Krievija), IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.7. un 58.10.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 06.04.1938.g.,
termiņa beigas – 06.04.1946.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
25.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16529.
1359. Lucs Alberts Kacpara [Kaspara] d., dzimis 1884.g. Varšavas guberņā, Mzedenskas
apriņķī, Mongoļskas pagastā (Polija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42443.
1360. Lucikovičs Antons Vasilija d., dzimis 1876.g. Senekskas(?) pagastā, Uļjanoviču apdz.v.
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Andreja Pumpura ielā 23, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42465(?).
1361. Ludbergs Fricis Kārļa d., dzimis 1888.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā,
Dundagas apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g kā “sociāli bīstamam elemenam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., miris 27.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40811.
1362. Ludvigsons [Ļudvigsons] Jānis Nikolaja d., dzimis 1895.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/)
apriņķī, Kruspinskas (Krustpils/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, ekonomists, kalpotājs,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Varšavas ielā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.10.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42474.
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1363. Luidmanis Eduards Friča d., dzimis 1887.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils
pilsētā, 1.maija ielā 47, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40776.
1364. Lukapsis [Lukažis] Mikanis [Miķelis] Pētera d., dzimis 1886.g. Liepājas apriņķī, Nīcas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Bunkas pagastā, Āboliņu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40775.
1365. Lukevcis [Lukevics] Rūdolfs Jēkaba d., dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī, Nīgrandes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40781.
1366. Luks [Lūks] Alberts Jura d., dzimis 1903.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, pastnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 18.05.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42456.
1367. Lukševics Arnolds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1906.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – augstākā (universitāte), bezpartejiskais, ekonomists, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strēlnieku ielā
5, dzīv.1.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41538.
1368. Lulle Ernests Jāņa d., dzimis 1894.g. Aizputes (Liepājas/?/) apriņķī, Vermales (Vērgales/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40797.
1369. Lullis [Lulla] Jānis Andreja d., dzimis 1899.g. Gazenpotas (Aizputes) apriņķī, Umrovskas (Ulmales/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, autogenmetinātājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Baļina[?] ielā 39, izmeklēšanā esošais, ieradās
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Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.10.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40777.
1370. Lurjē Solomons Iļja Kalmana d., dzimis 1892.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, inženieris,
grāmatvedis, tirgotājs, speciālā norāde: “veikala īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Skolas ielā 10, dzīv.2.) precējies, 3 bērni (2 dēli un meita), IeTK orgāni
arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā; ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas
novada Dzeržinskas rajonu (Krievija). PSRS IeTK Sevišķā apspriede 29.05.1943.g. kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42444.
1371. Lūsis Ivans [Jānis] Pētera d., dzimis1898.g. Daugavpils apriņķī, Rudzjanskas (Rudzētu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Eglanis [Eglaiņu] apdz v.), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42473.
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1372. Macs Dāvids Gozisa d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem (lokomotīves mašīnista dēls), izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, komersants, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40824.
1373. Maculevičs Pēteris Jura d., dzimis 1897.g. Ilūkstes apriņķī, Salienas pagastā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedis, speciālā norāde: “bijušais Rīgas cietuma ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kovenskaja [Kauņas] ielā 117, dzīv.2., PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42548.
1374. Mačiņš Kārlis Edvarda d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Vadakstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.08.1943.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40851.
1375. Mačiņš Vilis Kārļa d., dzimis 1880.g. Jelgavas apriņķī, Lielauces pagastā, Upenīšu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40832.
1376. Magids Izraīls [Izraēls] Liba [Leiba] d., dzimis 1880.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42536.
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1377. Magidsons Abrams Hinkeles [Hackeļa] d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, artists,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Fominova [Toma] ielā 44), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40845.
1378. Magrecs [Magrics] Otto Arnolda d., dzimis 1905.g. Jalgrabenskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
ūdenssūknētavas mašīnists, līdz arestam dzīvoja Uriekstes stacijā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas –14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
13.02.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41558.
1379. Mailepors Kristaps Ernsta d., dzimis 1884.g. Aizputes apriņķī, Lažas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
kantora darbinieks, speciālā norāde: “pagasta sekretārs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Kuldīgas apriņķī, Kurmales pagastā, pagastmājā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.10.1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40841.
1380. Makarovs Nikolajs Fjodora d., dzimis 1921.g. Veļikolukskas (Pleskavas) apgabalā,
Kudeverskas(?) rajonā, Dem. Gorkas apdz.v. (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks,
izglītība – 7 klases, bezpartejiskais, traktorists, līdz arestam dzīvoja Virakskas (?)
pagastā, Drovniki(?) mājās (Latvija), Baltijas Kara apgabala kara tribunāls 06.12.
1948.g. pēc KPFSR KK 58.1-b. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un
tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 23.08.1948.g., termiņa beigas –
23.08.1973.g., ieradās Vjatlagā 24.10.1949.g. no Rīgas, miris 26.04.1950.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 119330.
1381. Makarskis Aleksandrs Vitolda d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas kapteinis”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.09.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42511.
1382. Makaruho Pāvels Moiseja d., dzimis 1912.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ukrainis,
PSRS pavalstnierks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kazaširskaja [K.Skrindas] ielā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 06.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42551.
1383. Makija [Makņa] Antons Antona d., dzimis 1897.g. Krāslavas (Daugavpils/?/) apriņķī,
Piedrujas pagastā, Kuļbovo mājās (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, analfabēts,
bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
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ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42525.
1384. Māklers Antons Broņislava d., dzimis 1909.g. Ludzas apriņķī, Nirzas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 21.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 02.06.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42561.
1385. Malamets Konstantins Grigorija d., dzimis 1906.g. Lodzas pilsētā (Polija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Alejas ielā 2,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 27.07.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40864.
1386. Malaševičs [Malaševics] Grigorijs Maksima d., dzimis 1906.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils
apriņķī, Puzes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.04.1942.g.,
1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40858.
1387. Mālenbergs [Millenbergs] Frīdis [Fricis] Frīda d., dzimis 1876.g. Ventspils apriņķī,
Dundagas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Jaunsaimnieku un sīksaimnieku partijas(?) biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40819.
1388. Malkavs Kārlis Jāņa d., dzimis 1902.g. Madonas apriņķī, Lubānas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, jurists, plānotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kirova ielā
77, dzīv. 18., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.12.1942.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40866.
1389. Malkins Nikolajs Aleksandra d., dzimis 1881.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Dzintaru ielā), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g.
par “spiegošanas darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
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1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41552.
1390. Malks Krišs Jēkaba d., dzimis 1892.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, namdaris, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40861.
1391. Malnis Jānis Matveja d., dzimis 1893.g. Rīgas(?) apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Buzānu/?/ mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42547.
1392. Mālups Ivans Pētera d., dzimis 1882.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, namdaris, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Počinkovskas
rajonā, Ploskovskas apdz.v. (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 27.07.1938.g., termiņa beigas – 27.07.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas(?), miris 06.02.1939.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18549.
1393. Marams [Mirams] Zilvio [Silvio] Arvita [Arvīda] d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī,
Rudbāržu pagastā (Latvija), vācietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, aptiekārs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas
pilsētā, aptieka Nr.230, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40853.
1394. Marcenkevičs [Marcinkevičs] Broņislavs Kazimira d., dzimis 1902.g. Ludzas apriņķī,
Zvirgzdenes pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
apriņķī, Vilnanskas (Viļānu/?/) pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju “ piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 21.05.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42548.
1395. Marciļenoks [Marciļonoks] Josifs Vladislava d., dzimis 1896.g. Krāslavas (Daugavils/
?/) apriņķī, Piedrujas pagastā (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz
arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Indras pagastā, Indras apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 14.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42523.
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1396. Marčuks Andrejs Pētera d., dzimis 1900.g. Daugavpils apriņķī, Kapiņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Lazarevo/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06 1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42531.
1397. Mardaks Voldemārs Kārļa d., dzimis 1902.g. Cēsu(?) apriņķī, Lenes (Lenču/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 12.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40828.
1398. Marga Jānis Jāņa d., dzimis 1902.g. Rīgas apriņķī, Krapes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42503.
1399. Markevičs-Adamjans Alfons Antona d., dzimis 1910.g. Ilūkstes apriņķī, Svenklinskas
(Sventes/?/) pagastā (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils
pilsētā, Lacileš [Lāčplēša] ielā 37, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42539.
1400. Mašinskis Pēteris Justina d., dzimis 1902.g. Ilūkstes apriņķī, Bebrenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, celtnieks, speciālā norāde: “bijušais cietuma uzraugs”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, mājā pie cietuma(?), izmeklēšanā
esošais ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42515.
1401. Mašuks Josifs Mihaila d., dzimis 1891.g. Astrahaņas pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.02.1938.g.(?), par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
02.12.1937.g., termiņa beigas – 02.12.1947.g., ieradās Vjatlagā 06.09.1938.g. no
Kirovas, miris 13.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 14544.
1402. Martensons [Martinsons] Kārlis Jāņa d., dzimis 1886.g. Valmieras apriņķī, Bauņu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
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bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas(?) apriņķī, Lielvalskas (Lielvārdes/?/) pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.04.1944.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42494.
1403. Martinaitis Augusts Josifa d., dzimis 1899.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, jurists, kalpotājs (galvenais grāmatvedis), līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.12.1941.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42512.
1404. Martinsons Jūliuss [Jūlijs] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1885.g. Valmieras pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas kājnieku kapteinis”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Oda ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42543.
1405. Martukans Ivans [Jānis] Staņislava d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – 42549.
1406. Māters Andžs Jāņa d., dzimis1900.g. Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4 klases, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī,
Valtaiķu pagastā, Burzgaļu [Birgaļu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40854.
1407. Matisons Ādolfs Fridriha[Friča] d., dzimis 1909.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
grāmatvedis, kalpotājs, speciālā norāde: “bijušais vecākais policists”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Podaļin [?] ielā 5, dzīv.2., PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
04.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – 42500.
1408. Matisons Fricis Kārļa d., dzimis1908.g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
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radiotehniķis, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanaas) 25.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40836.
1409. Matisons Kārlis Jāņa d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jakošeskajas[?] ielā 27, dzīv. 4.), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 26.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41555.
1410. Matisons Kārlis Matīsa d., dzimis 1901.g. Aizputes apriņķī, Ulmales pagastā, Zaķis(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā
(sākuma), bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes
apriņķī, Apriķu pagastā, Aikas(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42554.
1411. Matīsa Alvīne Pētera m., dzimusi 1891.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, pusanalfabēte, bezpartejiskā, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Nautrēnu pagastā, Rogovkas(?)
muižā (Latvija), izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.02.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40015.
1412. Matīss Pāvels [Paulis] Eduarda [Edvarda] d., dzimis 1891.g. Aizputes apriņķī,
Lazinskas (Lažas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
bezpartejiskas, atslēdznieks, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Liepājas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40844.
1413. Matjušenko [Matjušenoks] Grigorijs Semjona d., dzimis 1898.g. Ludzas apriņķī,
Posinskas (Pasienes/?/) pagastā, Romašenki apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Krievu zemnieku partijas biedrs (1925.1934.g.), zemkopis, speciālā norāde: “apriņķa zemstu valdes priekšsēdētājs”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.01.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42533.
1414. Matulis Pēteris Jāņa d., dzimis 1877.g. Madonas apriņķī, Bērzaunes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas vecākais
apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Kokneses pagastā, Leiņu [Līču]
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.11.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42504.
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1415. Mauriņš Jānis Vilhelms Mārča d., dzimis 1887.g. Cēsu apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
jurists, tiesnesis, līdz arestam dzīvoja Bauskas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42559.
1416. Mazapšs Krišs Kriša d., dzimis 1890.g. Talsu apriņķī, Mērsraga pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas seržants”, līdz arestam
dzīvoja Talsu apriņķī, Valdemārpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40839.
1417. Mazurevičs Edgards Alberts Eduarda d., dzimis 1904.g. Jēkabpils apriņķī, Saukas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Aknīstes
apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42517.
1418. Mazurkevičs Ferdinands Jāņa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40846.
1419. Mažulis Aleksandrs Franča d., dzimis 1885.g. Viļņas pilsētā (Lietuva), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 2 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Krasnodaras novadā, Novotitarovkas rajonā, Novotitarovkas
staņicā (Krievija), Adigejas autonomā apgabala apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem
un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 25.02.1946.g., termiņa beigas –
25.02.1956.g., ieradās Vjatlagā 31.07.1946.g. no Gorkijas, miris 07.07.1949.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 87872.
1420. Mediks Mečislavs Antona d., dzimis 1914.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā (sākuma), Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, mehāniķis, sanitārs(?), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 22.02.1943.g.(?), 3.lagpunkts(?), Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42555.
1421. Mediņš Jānis Andreja d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
287

M

motorists, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.06.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uuz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 1.05.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42558.
1422. Mednieks Jānis Kārļa d., dzimis 1886.g. Rīgas apriņķī, Namciberskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 24.05.1941.g. pēc KPFSR KK 58.13.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 8 gadiem, termiņa sākums – 23.10.1940.g., termiņa beigas – 23.10.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.07.1941.g. no Rīgas, miris 04.07.1942.g., 2.lagpunkts,Sordas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41666.
1423. Mednis [Jānis] Anis [Ansis] Andreja d., dzimis 1889.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.08.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42508.
1424. Mednis Rūdolfs Andreja d., dzimis 1903.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dzelzceļnieks, ceļu remontnieku brigadieris, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
kaprālis”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Viesītes stacijā, māja Nr.
4(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42496.
1425. Mednis Rūdolfs Jēkaba d., dzimis 1891.g. Rēzeknes (?) apriņķī, Parhovskas (Barkavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.03.1943.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42546.
1426. Megnis Pēteris Andreja d., dzimis 1883.g. Aizputes apriņķī., Klosteres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, zemkopis, dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Brincanski/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.12.1941.g., 12.lagpunkts,
Imas stacija, personālā lieta arhīvā – N. 40816.
1427. Meija Ansis Friča d., dzimis 1892.g. Tukuma apriņķī, Remtes pagastā, Rumi(?) mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
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dzīvoja Tukuma apriņķī, Bissenskas (Bikstu/?/) pagastā, Ķīļu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40850.
1428. Meiersons Isaaks [Īzaks] Smerona [Šmerļa] d., dzimis 1886,g, Daugavpils apriņķī,
Preiļu pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Sondoru/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42532.
1429. Meirenovs-Duntavs Voldemārs Miķeļa d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Jaunsaules
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
agronoms, bezpartejiskais, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 21.04.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42557.
1430. Meiris Ādams Jāņa d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī, Gudenieku pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
lauksaimiecības mašīnu mašīnists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41561.
1431. Meizis [Miezis] Jānis [Johans] Ernesta d., dzimis 1913.g. Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40840.
1432. Melbārdis Jānis Arnolds Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1909.g. Rīgas pilsētā, (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Cēsu apriņķī, Vaives pagastā, Ruibas [Čuibas] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
10.06.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42449.
1433. Melderis Jānis Andreja d., dzimis 1896.g. Latvijā, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Zibrižskas (Zebrenes/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
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sprieduma pasludināšanas) 13.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40822.
1434. Melders Fricis Friča d., dzimis 1894.g. Tukuma apriņķī, Tumes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Biržjāņu mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40838.
1435. Meļders [Melders] Kārlis Ivana d., dzimis 1893.g. Valmieras apriņķī, Seļuļskas (Sēļu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, instrumentatslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovskas
rajonā, ķieģeļrūpnīcā(?), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK
58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
25.07.1938.g., termiņa beigas – 25.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 10.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 18528.
1436. Melenbergs Jānis Frīda d., dzimis 1863.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā,
Deides(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41550.
1437. Meļgaļs [Melgals] Roberts Matveja d., dzimis 1888.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Ļeņingradas apgabalā, Kološenskas rajonā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 19.02.
1938.g., termiņa beigas – 19.02.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.11.1938.g. no Kirovas,
miris 05.08.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.18821.
1438. Mellacis Andrejs Andreja d., dzimis 1883.g. Bauskas apriņķī, Vecumnieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jaun-Jaunzemu/?/
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42526.
1439. Mellers Voldemārs Fridriha d., dzimis 1867.g. Ilūkstes apriņķī, Salanatskas (Salienas/?/) pagastā (Latvija), vācietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, ārsts, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Talovskaja [Tālavijas] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 31.05.1944.g.,1.lagpunkts, Rudņičnija(?) ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42538.
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1440. Melluis [Mellups] Hugo Kārļa d., dzimis 1910.g. Bauskas apriņķī, Moceskas (Misas/?/)
pagastā, Vectelati(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, 3. kategorijas namdaris, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Valmieras(?) apriņķī, Runi (Rūjienas/?/) pilsētā, Brīvības ielā 44, izmeklēšana
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 07.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41563.
1441. Melngals Jānis Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, virpotājs, speciālā norāde: ”darbā izmantošanas
kategorija – viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Gorkijas apgabalā, Dzeržinskas
(Volodarskas/?/) rajonā, Rešetihas(?) ciematā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
04.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 27.01.1938.g., termiņa beigas – 27.01.1948.g., ieradās Vjatlagā
20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 18.06.1939.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 19576.
1442. Meržinkis [Meržinskis] Frīds [Fricis] Indrigosa [Inriķa] d., dzimis 1867.g. Jelgavas
apriņķī, Jeļenskas (Elejas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde:”veļas mazgātavas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jakobsona (Jēkabpils/?/)
pilsētā, Kraspoļevo(?) ielā 22, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.06.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42502.
1443. Mežāks Pēteris Gaspara [Kaspara] d., dzimis 1858.g. Rīgas pilsētā (Zalisburgā/?/)
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem (muižniekiem), izglītība –
vidējā (ģimnazija), bezpartejiskais, militārais speciālists, speciālā norāde: “bijušais
muižnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41559.
1444. Mežancis Andrejs Roberts Ivana [Jāņa] d., dzimis 1896.g. Ilūkstes apriņķī, Raudas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Senči/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42514.
1445. Mežaraups Jēkabs Jura d., dzimis [1891.g.] Ilūkstes apriņķī, Aknīstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Martinsjates [Mārtiņsētu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42519.
1446. Meždreņa [Meždreija] Ādolfs Jāņa d., dzimis 1910.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā
291

M

(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 13.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40813.
1447. Mežinskis Konstantins Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1893.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais vecākais
policists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 4.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42529.
1448. Mežīts Jans-Jānis Jāņa d., dzimis 1896.g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, ārsts, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 22.01.1951.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – 41549.
1449. Mickāns Ambrozijs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1901.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42562.
1450. Mieleiks Verners Aleksandrs Krišana [Krišjāņa] d., dzimis 1900.g. Ilūkstes (Abrenes/
Balvu/Jaunlatgales/?/) apriņķī, Birzkaļskas (Bērzkalnes/?/) pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42556.
1451. Migelštenis [Migelšteins] [Miķelšteins] Nikolajs Betula [Bērtuļa] d., dzimis 1892.g.
Talsu apriņķī, Pastendes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40862.
1452. Migla Ludvigs Otto d., dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā, Maurinu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”bijušais
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policists. līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42497.
1453. Miglāns Antons Antona d., dzimis 1886.g. Latvijā, (Daugavpils pilsētā, Kauņas ielā
55, dzīv.3.), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, bezpartejiskais, pavārs,
līdz arestam dzīvoja Baltkrievijā, Vitebskas pilsētā, Torfjanajas ielā 3., Baltkrievijas
IeTK „troika” 02.07.1938.g. kā “sociāli kaitīgam elementam“ piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 21.06.1938.g., termiņa beigas – 21.06.
1943.g., Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.11.1940.g. kā “sociāli
kaitīgam elementam”(?) piesprieda brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, termiņa sākums – 21.11.1940.g., termiņa beigas – 21.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 16.04.
1938.g.(?) no Kirovas, miris 20.06.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 15643.
1454. Miglaus [Miglavs] Jēkabs Jāņa d., dzimis 1897.g. Ļeņingradas apgabalā, Mginskas
rajonā, Estonskij-1 apdz v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Tjumeņas pilsētā
(Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 11.02.1938.g. par “kontrrevolucionāru
darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 13.12.
1937.g., termiņa beigas – 13.12.1947.g., ieradās Vjatlagā 21.03.1941.g. no PSRS IeTK
Baltijas-Baltās jūras kombināta, miris 22.07.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 39151.
1455. Mihailova Olga Vasilija m., dzimusi 1873.g. Pleskavas pilsētā (Krievija), krieviete,
PSRS pavalstniece, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – 8 klases, bezpartejiskā,
skolotāja, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā, Kozlovo(?)
viensētā (Latvija), izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas), 08.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40018.
1456. Mihailovs Nikolajs Tihona d., dzimis 1895.g. Čerņigovas pilsētā (Ukraina), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības
darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42564.
1457. Mihļins Natans Josifa d., dzimis 1907.g. Rīgas pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.11.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41566.
1458. Mika Aleksandrs Pētera d., dzimis 1911.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Teodora ielā 35), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. kā ”sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
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Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40848.
1459. Mikjānis Eduards Jāņa d., dzimis 1894.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas feldfēbelis
[virsseržants]”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils(?) apriņķī, Senopiļskas (Sēlpils/?/)
pagastā, Viesturu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42501.
1460. Mikleins Arturs Marijas d., dzimis 1895.g. Valkas apriņķī, Alūksnes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 31.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40821.
1461. Miķelsons Alberts Jāņa d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī, Mitinskas (Matkules/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: „Latvijas
Armijas seržants”, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Zemītes pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40837.
1462. Miķelsons Andrejs Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1900.g. Madonas apriņķī, Lubeneskas
(Lubānas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40843.
1463. Miķelsons Pēteris Ivana d., dzimis Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā, Podļesjes
apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, kalējs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Holm-Svobodas/?/ apdz.v.), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.
1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 23.02.1944.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18539.
1464. Miķelsons Roberts [Andreja d.], dzimis 1891.g. Rīgas apriņķī, Ikšķiles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, tirgotājs, speciālā norāde: „bijušais Latvijas
Armijas apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas(?) apriņķī, Ogir (Ogres/?/)
pilsētā, Turkanskas[?] ielā 10, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
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no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.07.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42498.
1465. Milanovičs Nikolajs Pētera d., dzimis 1884.g. Minskas guberņā (apgabalā), Minskas
apriņķī (rajonā), Zaslavļas pagastā, Ložani apdz.v. (Baltkrievija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, kalpotājs,
speciālā norāde:”bijušais uzraugs”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija),
14.06.1941.g. arestēts, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.,
58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 42513 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1466. Miļevskis Jānis Konstantīna d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
03.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40860.
1467. Mīlgrāvis (Mīļgrāvis) Jānis Jāņa d., dzimis 1884.g. Bauskas apriņķī, Grīnvaldes(?)
[Zālītes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, mežzinis, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Vecpils pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40834.
1468. Mīlgrāvis Žanis Indriklisa [Jēkaba] d., dzimis [1879.g.] Bauskas apriņķī, Zālītes
pagastā, Lejaskūru(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde:”fabrikants”, līdz
arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.01.1943.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40842.
1469. Millers Alberts Eduards Voldemārs Kristapa d., dzimis 1909.g. Jelgavas apriņķī,
Dobeles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, namdaris, strādnieks, līdz arestam
dzīvoja Jelgavas apriņķī, Dobeles pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.09.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40823.
1470. Millers Jānis Pētera d., dzimis 1905.g. Kuldīgas apriņķī, Ivandes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”bijušais kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Biķu/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.05.
1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40863.
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1471. Millers Kārlis Kārļa d., dzimis 1880.g. Dobeles (Jelgavas/?/) apriņķī, Bērzes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, inženieris-celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Latvet
[Latviešu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.11.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40849.
1472. Millers Nikolajs Indriķa [Henriha] d., dzimis1909.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, lokomotīves mašīnists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Krasta
ielā 24, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42505.
1473. Millers Pēteris Pētera d., dzimis 1916.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, ceļu
tehniķis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsleitnants”, līdz arestam dzīvoja
Daugavpils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionāraai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.03.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42509.
1474. Milts Rūdolfs Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40818.
1475. Mindars Juris Aleksandra d., dzimis 1911.g. Talsu apriņķī, Cēres pagastā, Galiam(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, inženieris elektriķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā,
Vāgnera ielā 8, dzīv. 6., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 19.06.
1941.g., termiņa beigas – 19.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 09.02.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41565.
1476. Miške Nikolajs Kristapa d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
ugunsdzēsējs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā, Krasnoarmeiskas [Sarkanarmijas] ielā 250, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.02.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42527.
1477. Mitenbergs Jānis Friča d., dzimis 1906.g. Talsu (Ventspils/?/) apriņķī, Ugāles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, biškopis, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Spāres
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pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40830.
1478. Mittenbergs Kristaps Ernsta [Ernesta] d., dzimis 1879.g. Ventspils apriņķī, Zures
[Zūru] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
6 klases, bezpartejiskais, zemkopis, sakņkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40857.
1479. Mizenis (Miszenis) [Mižēns] Andrejs Jāņa d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40826.
1480. Mižs (Mišins) Vitolds Antona d., dzimis 1913.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Narodnaja [Tautas]
ielā 57, dzīv. 1.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g.(?), ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 29.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42540.
1481. Modzeļevskis Vladimirs Konstantīna d., dzimis 1861.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Ļitovskaja [Lietuvas]
[Jelgavas] ielā 94, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.11.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42541.
1482. Molčanovs Boriss Nikolaja d., dzimis 1904.g. Odesas pilsētā (Ukraina), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, elektrotehniķis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā, cukurfabrikā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42516.
1483. Molotanovs Broņislavs Ivana d., dzimis 1901.g. Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, rēķinvedis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42530.
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1484. Mongards Vladislavs Boļeslava d., dzimis 1893.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā,
Varšavas ielā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42550 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1485. Morons Šeina Reiza Daņilas m., dzimusi 1890.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejiete,
PSRS pavalstniece, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskā, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, 5.augusta ielā 1 / 2, izmeklēšanā esošā,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma
pasludināšanas) 30.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40017.
1486. Morozovs Ivans Kuzmas d., dzimis 1904.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā (Krievija), krievs,
Latvijas (PSRS/?/) pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais,
celtnieks, strādnieks, speciālā norāde: ”darbā izmantošanas kategorija – vidēji [smags]
fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā[? ], Rīgas pilsētā, Salatovskaja[?] ielā 2,
dzīv.4., PSRS Tautas Komisāru Padomes Apvienotās Valsts politiskās pārvaldes
kolēģija 25.04.1933.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 23.09.1932.g., termiņa beigas – 29.09.1942.g., ieradās
Vjatlagā 29.11.1939.g. no PSRS IeTK Soloveckas sevišķās nozīmes nometnes, miris
27.07.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 26407.
1487. Mozerts Fricis Jāņa d., dzimis 1896.g. Tukuma apriņķī, Jaunpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: „Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.11.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40835.
1488. Muceneks Fricis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1890.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40827.
1489. Mucenieks Arturs Pētera d., dzimis 1905.g. Valkas apriņķī, Lugažu pagastā, Kiki(?)
[Ķīku] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Valkas apriņķī,
Veclaicenes pagastā, skolā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 2.lagpunkts,
Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41567.
1490. Mucenieks Jānis Friča d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī, Ances pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40859.
1491. Mucenieks Kārlis Pētera d., dzimis 1892.g. Valkas apriņķī, Lugažu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Urodu
[Arodu] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.02.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42552.
1492. Muhenbers [Muhanbergs] Nikolajs Antona d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī,
Rezinskas (Rēznas/?/) pagastā, apdz.v. Novaja(?), (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Buhmužickaja [Bukmuižas] ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42507.
1493. Muiženeks [Muižnieks] Jānis Jāņa d., dzimis 1904.g. Ilūkstes apriņķī, Gārsenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ļebeši [Labiešu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42520.
1494. Muižulis Kārlis Jēkaba d., dzimis 1888.g. Rīgas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Sociāl-demokrātiskās partijas biedrs,
kalpotājs (revidents), līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), arestēts 14.06.
1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40829. (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
1495. Mukāns Alfons Ignata d., dzimis 1909.g. Daugavpils apriņķī, Kolubskas (Kalupes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: „kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.08.1943.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42521.
1496. Munderovskis Valters Johans Kārļa [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Ventspils apriņķī,
Dundagas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
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LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40831.
1497. Munkevičs [Munkevics] Fricis Kārļa d., dzimis 1863.g. Ventspils apriņķī, Dundagas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, telegrāfists, speciālā norāde:”pasta-telegrāfa ierēdnis”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41553.
1498. Murevskis Artūrs Edvarta [Edvarda] d., dzimis 1911.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: „kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Mazānu [Mazzaķu] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 09.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42522.
1499. Mūrnieks Alberts Pētera (Jēkaba) [Andreja] d., dzimis Jēkabpils apriņķī, Dauzevas
(Daudzeses/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, Zemnieku partijas (?) biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42495.
1500. Mūrnieks Andrejs Jāņa d., dzimis 1893.g. Aizputes apriņķī, Daupalakaskas (Dunalkas/?/) pagastā, Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sandaugi [Sauderu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40814.
1501. Mūrnieks Jānis Nikolaja d., dzimis 1901.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, “Kreiso arodbiedrību”(?) organizācijas biedrs, zvejnieks, zemkopis, speciālā norāde: ”īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.1946.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40815.
1502. Muška [Muša] Fricis Kriša d., dzimis 1893.g. Tukuma(?) apriņķī, Markuļskas (Matkules/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, atslēdznieks, kalējs, strādnieks, līdz
arestam dzīvoja Talsu(?) apriņķī, Voldaļskas (Valgales/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40825.
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1503. Muške Dāvids Pētera d., dzimis 1888.g. Rīgas(?) pilsētā (Latvija), latvietis(?), PSRS
pavalstnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, L.Paegles ielā 7. dzīv. 2(?),
precējies (atraitnis/?/), 1 bērns (dēls), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Novosibirskas/
Tomskas apgabalu, Kolpaševskas rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g.
dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.(?) no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), miris
(pirms sprieduma pasludināšanas izmeklējamajā lietā) 03.08.1941.g.(?), 7.lagpunkts(?),
Jagodnija(?) ciemats; ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.) dēls Jānis Dāvida d., dzimis
1922.g., miris 04.05.1946.g., reģistrācijas ieraksts par ierašanos Vjatlagā – Nr. 43013,
ierindas uzskaites kartiņa un ieslodzītā personālā lieta Vjatkas LDN – Iestādes K-231
– Vjatkas LIMP arhīvā nav atrastas, arhīva uzskaites lieta – Nr.16260, PUK –486.
1504. Mutiļs [Mutuļs] Antons Josifa [Osipa] d., dzimis 1898.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunadskas
(Kaunatas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.03.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42560.
1505. Muzis [Mūzis] Jānis Toma d., dzimis 1892.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: ”bijušais Latvijas
Armijas apakšvirsnieks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42506.
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1506. Naglis [Iaglis] Ludvigs Jāņa d., dzimis 1882.g., Bauskas apriņķī, Mežajenskas
(Mežotnes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42582.
1507. Naļivaiko Nikolajs Andreja d., dzimis 1911.g. Ļeņingradas apgabalā, Gatčinas pilsētā
Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Brīvības
gatvē(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.12.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41568.
1508. Namnieks Jukums Jāņa d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Bunkas pagastā, Dravnieku(?) muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.12.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40874.
1509. Napojets [Naposts] Vilis Jāņa d., dzimis 1902.g. Jēkabpils apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kalējs, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī,
Elkšņu pagastā, Latkas(?) mājās, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.01.1944.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42567.
1510. Narbatovičs Kārlis Jāņa d., dzimis 1891.g. Tukuma apriņķī, Zebrenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40870.
1511. Nartišs Alberts Jēkaba [Antona] d., dzimis 1904.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
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Kultūrizglītības biedrības(?) biedrs, kurpnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Daugavpils apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 24571.
1512. Naudnieks Arvīds Jāņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā,
Vidrambas [Vidusrambas] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā (komercskola), Aizsargu organizācijas biedrs, speciālā norāde:
”liels zemes īpašnieks, piederēja 64 ha zemes”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40873.
1513. Nauduševičs Pēteris Lukaša [Lukjana] d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī, Rēzeknes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no nabadzīgiem zemniekiem, izglītība –
zemākā, Latgales partijas(?) biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis celtnieks,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Čaču apdz.v./?/), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.12.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42568.
1514. Naufelds Alfrēds Eduarda d., dzimis1902.g. Rīgas apriņķī, Rodimpoļskas [Rembates]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Sivnejaris”(?) biedrs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā,
Marijas ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.03.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41499.
1515. Nautrāns Jāzeps Ignata d., dzimis 1899.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no nabadzīgiem zemniekiem, izglītība – zemākā,
Latgales progresīvās partijas(?) biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42569.
1516. Nazincevs Boriss Semjona d., dzimis 1902.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Traveņa [Zaļā] ielā 15), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagonija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40867.
1517. Neiburgs Tanis [Žanis] Evalda d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem (važoņa dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Talsu(?) apriņķī, Kazdangas pagastā, Lejas Dzirkaļu(?) mājās (Latvija),
arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.4. un 58.10-1. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 40881., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
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1518. Neilands Leopolds Jāņa d., dzimis 1904.g. Jelgavas apriņķī, Bēnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, agronoms, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40878.
1519. Neimanis Arnolds Žaņa d., dzimis 1903.g. Ventspils(?) apriņķī, Pildenskas (Piltenes/?/)
pagastā, Plamšu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemes īpašnieks, speciālā norāde: “piederēja 30 ha zemes”, līdz arestam dzīvoja Tukuma
apriņķī, Praviņu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.09.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40875.
1520. Neimanis Fridrihs [Fricis] Fridrisa [Friča] d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī, Ēdoles
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzirnavnieks, zemkopis (“saimnieks”), speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tairuma [Tīrumu] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.10.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40883.
1521. Neimanis Kārlis Kārļa d., dzimis 1890.g. Bauskas apriņķī, Jaunsaules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemksave”(?)
[“Zemnieku savienības”] biedrs, piensaimniecības speciālists (instruktors), zemkopis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42581.
1522. Neimane Elizabete Ivana m., dzimusi 1903.g. Smoļenskas apgabalā, Stodoļiščenskas
rajonā, Rogovo apdz.v. (Krievija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem,
strādniece, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
5 gadiem, termiņa sākums – 09.07.1938.g., termiņa beigas – 09.07.1943.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 12.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16832.
1523. Neimarks Morduhs Jakova d., dzimis 1907.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem (drēbnieka dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
tirdzniecības darbinieks, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lačplei
[Lāčplēša] ielā 35), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42572.
1524. Neijs [Neiss] Leiba Bēra d., dzimis 1902.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs,
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speciālā norāde: “veikala īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Avotu ielā 11, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.06.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40869.
1525. Ņesterovs Pāvels Dmitrija d., dzimis 1895.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42578.
1526. Ņešpars [Nešpors] Staņislavs Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1883.g. Ilūkstes apriņķī, Dvietes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Liškuren [Mežpurvju] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42577.
1527. Nicis [Nīcis] Kārlis Jēkaba [Kārļa] d., dzimis 1875.g. Jēkabpils apriņķī, Selpijskas
(Sēlpils) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Krīviņu [Krieviņu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
10.07.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42565.
1528. Niedre Ādams Jāņa d., dzimis 1899.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, dzelzceļnieks, konduktors, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils(?)
apriņķī, Visire (Viesītes/?/ )pilsētā, Kaines [Vienības] ielā 15, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42566
1529. Niedra (Nedra) Jānis Jāņa d., dzimis 1900.g. Jelgavas apriņķī, Lielplatones pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis (“liels zemes īpašnieks”), speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strumki [Strunķu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40876.
1530. Niedra Kārlis Jāņa d., dzimis 1891.g. Rīgas (?) apriņķī, Leindenrzgaskas (Lēdurgas/?/)
pagastā, Uplejas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Rembates pagastā (Latvija), izmeklēšanā
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esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42580.
1531. Niedra Roberts Teodors Ēvalda d., dzimis 1900.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
Ventspils apriņķī, Užavas pagastā, Vītolu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40879.
1532. Nīgrands Felikss Jēkaba d., dzimis 1908.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
grāmatvedis, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lielā
iela 11), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40871
1533. Nikademus [Nikodemuss] Andrejs Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1907.g. Valkas apriņķī,
Plaņickas (Plānes/?/) pagastā, Ricnieki(?)[Rijnieki] mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “piederēja 30 ha zemes”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ricne/?/ [Rijnieki] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris I(pirms sprieduma
pasludināšanas) 25.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40872.
1534. Nikolajeva Ksenija Fedota m., dzimusi 1895.g. Latvijā (Daugavpils pilsētā, Pēterburgas
ielā 63, dzīv. 1) krieviete, PSRS pavalstniece, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskā, skolotāja, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Saules ielā 60, dzīv.1.),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par ”piederību kontrrevolucionārai
(baltgvardiskai) organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 23.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40023.
1535. Nirenburgs Šļuma [Zalamans] Hirša [Judela] d., dzimis 1886.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, stiklotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Raiņa ielā 12),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42575.
1536. Ņizins Kirils Ivana d., dzimis 1892.g. Rēzeknes apriņķī, Ružinas pagastā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specalitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Maltas pagastā, Prezmas(?)
mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
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14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 15.05.1944.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42583.
1537. Nohilsovskis [Nahimovskis] Iciks Izaks Šelmeļa [Šepseļa] d., dzimis 1896.g. Minskas
guberņā (Grodņas apgabalā), Novogrudoka pilsētā (Baltkrievija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (skolotāja dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
kancelejas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Molodježnaja
[Jaunatnes] ielā 72, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42576.
1538. Nonācs Otto Andreja d., dzimis 1880.g. Jelgavas(?) apriņķī, Berzanskas (Bērzes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda – latviešu, pārvaldīja vācu, krievu un franču
valodas, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem (zemes īpašniekiem), izglītība –
augstākā (ekonomikas fakultāte), partiju “Zemnieku savienība” un “Jaunsaimnieku
savienība”(?) biedrs, skolotājs, žurnālists (redaktors), kalpotājs (“Labības sagādes
centra” kasieris), precējies, 2 bērni (meita un dēls), sevišķas piezīmes: “1. un 2.Saeimas
deputāts; bija ārzemēs: ASV (1931.g. vasarā), Francijā (1934.g. vasarā), Vācijā (1938.g.
pavasarī); mājas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Marnes
[Marijas] ielā 37, dzīv. 6., IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā
esošais (“sociāli kaitīgs elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), 16.07.1941.g. atzīts par 1.grupas
invalīdu (vecuma arterioskleroze, dekompensēts miokardīts), no 08.09.1941.g. –
2.grupas invalīds, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.02.1942.g. no abpusēja
plaušu karsoņa un dekompensētas sirdskaites, 7.lagpunkta štāba apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41569., (8 lapas).
1539. Novikovs Pāvels Nauma d., dzimis 1914.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā,
Troški(?) viensētā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), Latvijas
Dzelzceļa līniju tiesa 14.02.1949.g. pēc KPFSR KK 58.10-1. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums –
16.09.1948.g., termiņa beigas – 16.09.1958.g., ieradās Vjatlagā 24.05.1949.g. no
Rīgas, miris 17.01.1954.g., lauksaimniecības lagpunkts Nr.1., Poļevoje-1 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 119361.
1540. Novikovs Semjons Konona d., dzimis 1889.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, analfabēts, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Jēkabpils(?) apriņķī, Dadzivskas (Daudzeses/?/) pagastā, Jūgi(?)
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.12.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42579.
1541. Novodneks [Novadnieks] Fricis Žanis Jāņa d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Aizteres
pagastā, Zīles(?) mājās, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde:”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
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Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.02.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40880.
1542. Novodneks [Novadnieks] Kristaps Ernesta d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Aizteres
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40868.
1543. Novožilovs Aleksejs Jegora d., dzimis 1881.g. Maskavas apgabalā (Krievija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, 1.maija
ielā 5, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40882.
1544. Nungurs Ivans Ivana d., dzimis1907.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas) apgabalā, Spas-Demenskas
rajonā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g pēc
KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 28.06.1938.g., termiņa beigas – 28.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 18.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 18558.
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1545. Oboļevičs Česlavs Alfonsa d., dzimis 1923.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis, PSRS
pavalstnieks, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, virpotājs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls 16.03.1949.g. pēc KPFSR
KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums – 11.09.1948.g., termiņa beigas – 11.09.1973.g., ieradās
Vjatlagā 24.05.1949.g. no Rīgas, miris 06.06.1949.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 119395.
1546. Obrazcovs Sergejs Mihaila d., dzimis 1895.g. Vologdas(?) apgabalā, Ustjugļinskas
(Ustjuženskas/?/) apriņķī (rajonā/?/), Korobiši apdz.v. (Krievija/?/), krievs, PSRS
pavalstnieks, no kulta kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists,
ekonomists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Saules ielā 37, dzīv. 10.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42594.
1547. Odiņs [Odiņš] Mārtiņš [Jāņa] Ivana d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī, Jeguckas
(Iecavas/?/) pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
10.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40889.
1548. Oglevics Eksvalds [Visvaldis] (Osvalds) Nikolaja d., dzimis 1891.g. Jelgavas apriņķī,
Naudītes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.4.
panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42588.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1549. Oglobļins Leonards (Veonars) [Vionors] Jevgeņija d., dzimis 1883.g. Revstas(?) apdz
v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Rēzeknes pilsētā, Dārzu ielā 75, dzīv. 1., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
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Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.07.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42606.
1550. Oltiņš Aleksandrs Bērtuļa d., dzimis 1900.g. Jēkabpils apriņķī, Elkšņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Kundzēnu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42585.
1551. Oļšanskis Ivans [Jānis] Ivana (Jans Jana) [Jāņa] d., dzimis 1906.g. Ilūkstes apriņķī,
Grīvas pilsētā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsseržants”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Dvinskas/Daugavpils pilsētā, Imantas ielā 7, dzīv. 2.(?),
precējies, 1 bērns (dēls), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Kasnojarskas novadu,
Dzeržinska rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), atradās 7., 11. un 5.lagpunktos,
01.10.1942.g. izvests (“ārpus nometnes’), miris 1942.g.(?), ģimenes sastāvs
(14.06.1941.g.): sieva – Broņislava Fabiana m., dzimusi 1906.g., atbrīvota 10.06.
1956.g., dēls – Jānis Jāņa d., dzimis 1938.g., atbrīvots 1953.g.(?), personālā lieta –
Nr. 42603 (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīvauzskaites lieta – Nr. 13363., PUK – 198.
1552. Opincāns Danats [Donāts] Dadeuša [Tadeuša] d., dzimis 1879.g. Rēzeknes apriņķī,
Berzikaļskas (Bērzgales/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā
norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Striņanskas (Stirnienas/
?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42598.
1553. Opincāns Nikolajs Kazimira d., dzimis 1895.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Berzeganskas
(Bērzgales/?/) pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, militārais speciālists, speciālā norāde:
“bijušais virsnieks, policists”, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes
pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 29.01.1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
(?) ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41923.
1554. Opolāns [Opolais] Staņislavs Staņislava d., dzimis 1908.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42605.
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1555. Oppenheims [Openheims] Ignats Gerca [Heica] d., dzimis 1903.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, inženieris-elektromehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sovetskaja [Padomju] ielā 24, dzīv. 4), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40903.
1556. Ore Paulīne Matilde Jēkaba m., dzimusi 1903.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, no zemniekiem, pusanalfabēte, bezpartejiskā, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1944.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 28.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40024.
1557. Ore (Orre) Pēteris Ivana d., dzimis 1893.g. Smoļenskas apgabalā, Safonovskas rajonā,
Ļisičino sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, kalējs, līdz
arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Vshodskas rajonā (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 28.06.1938.g., termiņa beigas –
28.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 11.08.1942.g.,
5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18563.
1558. Oreks Krišs Jāņa d., dzimis 1881.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, VK(b)P locekļa kandidāts, krāšņu
mūrnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Uzvaras ielā 42), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 23.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1944.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40898.
1559. Orinskis Matvejs [Mateušs] Eduarda d., dzimis 1902.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, kurpnieks, namdaris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “aktīvu cīņu pret revolucionāro
kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris12.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42602.
1560. Orlovs Ivans Aleksandra d., dzimis 1907.g. Jekaterinoslavas (Dņepropetrovskas) pilsētā
(Ukraina), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks, kurinātājs, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Tjudoru [T.Breikša ielā 27-5] ielā 97, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.
1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40912.
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1561. Orņins [Orniņš] Maksis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1893.g. Vendenes (Cēsu/?/) apriņķī,
Novo-Peteļskas (?)[Jaunpiebalgas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, farmaceits, līdz arestam
dzīvoja Madonas(?) apriņķī,, Sarkovskas (Sarkaņu/?/) pagastā, Bokovo apdz.v.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42599.
1562. Orniņš Aleksandrs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1893.g. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, militārpersona, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī,
Ugāles pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40908.
1563. Oruņš [Āriņš] Jevgeņijs [Eižens] Gedarta [Gederta] d., dzimis 1874.g. Bauskas apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Zemlegas [Zemdegas] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42600.
1564. Osis Oskars Jura d., dzimis 1891.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem (tirgotājiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Talsu ielā 10), arestēts 14.06.1941.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 29.10.1941.g. pēc KPFSR KK
58.2., 58.4. un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.
1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41570. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1565. Osītis Rūdolfs Mārtiņa d., dzimis 1903.g. Rīgas apriņķī, Suncevskas (Suntažu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1941[?].g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42604.
1566. Ostrovskis Kazimirs Giļara [Hilarija] [Giljara] d., dzimis 1889.g. Rēzeknes apriņķī,
Sterļanskas (Stirnienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, [katlu] kurinātājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Puļpura(?) [Pumpura] ielā 12, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42595. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1567. Ošāns Jānis Jāņa d., dzimis 1911.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais,
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apmetējs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 3
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1944.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 21.02.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42586.
1568. Ošenieks Tālivaldis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1892.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, rēķinvedis, muitnieks (eksperts), līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.11.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40902.
1569. Ošeniks [Ošenieks] Pauls Vela [Viļa] d., dzimis 1906.g. Jelgavas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā bezpartejiskais,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Filozofu ielā), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai “ piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 12.05.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41572.
1570. Ošis Viktors Andreja d., dzimis 1913.g. Juras(?) apdz.v. (Latvija). latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, šoferis, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Sverdlovskas
pilsētā, Maļčikova(?)ielā 16, dzīv. 3., IeTK Sverdlovskas apgabala pārvaldes sevišķā
„troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 15.02.1938.g., termiņa beigas – 15.02.1946.g., ieradās
Vjatlagā 11.11.1938.g. no Sverdlovskas, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 17904.
1571. Ošups Pauls Vilhelms Anža [Andža] d., dzimis 1889.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, ekonomists, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā (Ludzas pilsētā, Jaroslavas ielā 22/?/), precējies,
2 bērni (meita un dēls), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Dzeržinska rajonu Krasnojarskas novadā (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā
esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas, atradās
7.(?), 3. un 5.(CIZO) lagpunktos, izvests 13.04.1943.g. (“ārpus nometnes”), piespriests
augstākais soda mērs(?), nošauts(?), Kirovas pilsēta(?); ģimenes sastāvs (14.06.
1941.g.): sieva – Sofja Jefima m., dzimusi 1890.g., atbrīvota 10.05.1957.g., meita –
Beatrisa, dzim. 1924.g., atbrīvota 10.05.1957.g., dēls – Pāvels(?). dzim. 1926.g.,
atbrīvots 10.05.1957.g., personālā lieta – Nr. 41571., (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 –
Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr. 19406/P- 5818, PUK-357.
1572. Ošups Sando Anža [Andža] d., dzimis 1882.g. Madonas apriņķī, Vecgulbenes pagastā,
Sdikas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “viesnīcas
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Februāra ielā 1, dzīv. 4.,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris 05.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42569.
1573. Oze-Osis [Osis-Ose] Aleksandrs Oskars Ivana d., dzimis 1887.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
konditors, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40887.
1574. Ozolājs Kristaps Roberts Kristapa d., dzimis1889.g. Tallinas pilsētā (Igaunija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, partijas “Demokrātiskais centrs”
biedrs, rēķinvedis, kalpotājs (ierēdnis), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā,
Isigodes [Izstādes] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40886.
1575. Ozolinkevičs [Ozolinkēvics] Vilis Teodors Jāņa d., dzimis 1898.g. Ventspils apriņķī,
Dundagas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40909.
1576. Ozoliņš Aleksandrs Dāvida d., dzimis 1894.g. Vitebskas guberņā (Baltkrievija/?/),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
apgabalā, Rudņanskas rajonā, sovhozā “Pirmais Maijs” (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 05.06.1938.g., termiņa beigas –
05.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 24.04.1940.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16589.
1577. Ozoliņš Aleksandrs Ivana [Jāņa] d., dzimis1884.g. Jelgavas apriņķī, Ozoļskas (Ozolnieku/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Soule [Saules] ielā 4, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40888.
1578. Ozoliņš Andrejs Andreja d., dzimis1889.g. Rīgas apriņķī, Daļenskas (Doles/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.10.1941.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42591.
1579. Ozoliņš Andrejs Kārļa d., dzimis 1901.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Nomeitis
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[Nometnes] ielā 32, dzīv.4., Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.06.1941.g., termiņa beigas – 15.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 25.03.1942.g.,
10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42596.
1580. Ozoliņš Arvīds Pētera d., dzimis 1904.g. Madonas apriņķī, Sesvjaginskas (Sausnējas/?/)
[Cesvaines] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs (noliktavas darbinieks), līdz
arestam dzīvoja Madonas apriņķī, Beļavas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41617.
1581. Ozoliņš Augusts Andreja d., dzimis 1893.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, elektromontieris, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Maskavas pilsētā, Pečatņikova šķērsielā 26, dzīv. 6., IeTK Maskavas apgabala
pārvaldes „troika” 10.11.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 04.12.1937.g., termiņa beigas – 04.12.
1947.g., ieradās Vjatlagā 11.11.1938.g. no Maskavas, miris 28.02.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 17274.
1582. Ozoliņš Augusts Dāvida d., dzimis 1900.g. Vitebskas apgabalā, Liozņenskas rajonā,
Staikovskas ciema padomē, Gorbovo(?) sādžā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Rudņanskas
rajonā, Staiskajas sādžā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 05.07.1938.g., termiņa beigas – 05.07.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 28.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16588.
1583. Ozoliņš Eduards Jāņa d., dzimis 1912.g. Aizputes(?) apriņķī, Umlanskas (Ulmales/?/)
pagastā, Estnu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kantorists, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Aizputes apriņķī, Sakas pagastā, pagastvaldes namā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40910.
1584. Ozoliņš Ernests Kārļa d., dzimis 1884.g. Aizputes apriņķī, Apriķu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, maiznieks, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Tovtobrenša [T.Breikša] ielā 45, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40892.
1585. Ozoliņš Ēriks Mārtiņa d., dzimis 1907.g. Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovskas
rajonā, Buličevo sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, namdaris, galdnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Izdješkovskas rajonā
315

O

(Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 14.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
15.07.1938.g., termiņa beigas – 15.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 12.01.1942.g., 5.lagpunkts (kokzāģētava), Ļesnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 18561.
1586. Ozoliņš Esvalds [Osvalds] Jāņa d., dzimis 1888.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
jurists, advokāts, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Hamburgas ielā 10), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN(?), miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 22.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40913.
1587. Ozoliņš [Ozoļin] Fjodors Johana d., dzimis 1911.g. Ļeņingradas (Pleskavas) apgabalā,
Ļadskas rajonā, Ļadu ciemā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam dienēja SZSA [StrādniekuZemnieku Sarkanās armijas rindās], IeTK Ļeņingradas apgabala(?) karaspēka Kara
tribunāls 27.07.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 20.07.1941.g.,
termiņa beigas – 20.07.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.09.1941.g. no Ļeņingradas, miris
18.03.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 47948.
1588. Ozoliņš Indriķis Jēkaba d., dzimis 1888.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42584.
1589. Ozoliņš Jānis Augusta d., dzimis 1902.g. Valkas apriņķī, Cirgaļu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls
03.12.1947.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25
gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 28.09.1947.g., termiņa
beigas – 28.09.1972.g., ieradās Vjatlagā 20.03.1948.g. no Rīgas, miris 16.04.1948.g.,
13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 109444.
1590. Ozoliņš Jānis Emīls Otto d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kulta kalpotājs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Stendes pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par ”piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 08.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40893.
1591. Ozoliņš Kārlis Ādama d., dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Planicas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī,
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Kazdangas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlgā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40911.
1592. Ozoliņš Kārlis Andreja d., dzimis 1883.g. Daugavpils apriņķī, apdz.v. Gustmanka(?)
[Glazmanka = Gostiņi?] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – 2 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, pulksteņmeistars, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Krasta ielā 2, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.06.1953.g.[?],
16.lagpunkts, Muris stacija (Gidajeva atzarojums), personālā lieta arhīvā – Nr. 42597.
1593. Ozoliņš Kārlis Jūlija d., dzimis 1910.g. Valkas apriņķī, Smiltenes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, Sarkanarmijas ielā 6, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par pretpadomju aģitāciju”
un par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.07.1943.g., 8.lagpunkts, Zarečnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42601.
1594. Ozoliņš Kalis [Kārlis] Mārtiņa d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Ziemupes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī,
Ulmales pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.09.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40904.
1595. Ozoliņš Mārtiņš Friča d., dzimis 1895.g. Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijs
biedrs, dzelzceļnieks, tehniķis līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.01.1942.g., 9.lagpunkts. Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40906.
1596. Ozoliņš Mārtiņš Jāņa d., dzimis 1895.g. Aizputes(?) apriņķī Uļmanskas (Ulmales/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40905.
1597. Ozoliņš Oskars Pētera d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 10 klases, bezpartejiskais, grāmatvedis,
prečzinis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aspazijas ielā 7, dzīv.2.), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
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brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 12.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41574.
1598. Ozoliņš (Ozoliņ) Pēteris Ivana [Jāņa] d., dzimis 1892.g. Vendenes (Cēsu/Valmieras/?/)
apriņķī, Umurdas (Umurgas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu
organizācijas biedrs, rēķinvedis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Bērzes pagastā (Latvija), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40899.,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1599. Ozoliņš Voldemārs Ādama d., dzimis 1903.g. Talsu rajonā, Zentenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Kalņas [Kaļļu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40891.
1600. Ozols Alberts-Fricis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1902.g. Kuldīgas apriņķī, Kursitenskas
(Kursīšu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40900.
1601. Ozols Andrejs Kārļa d., dzimis 1895.g. Smoļenskas apgabalā, Grudņinskas rajonā,
Grudņi apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Prečistenskas rajonā, Uzļetkas(?) sādžā (Krievija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 14.10.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 30.07.1938.g., termiņa beigas –
30.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 27.01.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16584.
1602. Ozols Augusts Pētera d., dzimis 1886.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Orlas apgabalā,
Južakovskas rajonā(?) (Krievija), IeTK Orlas apgabala pārvldes „troika” 08.10.1938.g.
pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums –07.04.1938.g., termiņa beigas – 07.04.1946.g., ieradās Vjatlagā 22.02.
1939.g. no Brjanskas, miris 05.10.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 23785.
1603. Ozols Bernhards Ivana d., dzimis 1889.g.Vidzenskas (Cēsu/?/) apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam dzīvoja
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Latvijā, Jelgavas pilsētā, Čakoles(?) ielā 16 [Čakstes bulvārī 16], izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40885.
1604. Ozols (Eglīts) [Ozols-Eglītis] Edgards [Edgars] Voldemārs Pētera d., dzimis1888.g.
Valkas apriņķī, Trikātas pagastā, Camtes (?) muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, feldšeris, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils apriņķī, Noviku apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.12.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42593.
1605. Ozols Eduards Andreja d., dzimis 1879.g. Madonas apriņķī, Stomereskas (Stāmerienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Ronskas (Raņķu/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40894.
1606. Ozols Fricis Jēkaba d., dzimis 1886.g. Tukuma apriņķī, Sēmes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Beskalni [Bērzkalnu] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.01.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40901.
1607. Ozols Fricis Jēkaba d., dzimis 1890.g. Tukuma apriņķī, Aizupes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, jūrnieks (matrozis), zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Važenskas [Važenieku] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 12.12.1941.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40897.
1608. Ozols Fricis Jūlija [Jura] d., dzimis 1907.g. Tukuma apriņķī, Tumes pagastā, Jitirisa
[Sturnu] viensētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40896.
1609. Ozols Jānis Mārtiņa d., dzimis 1879.g. Fridrihštates (Jēkabpils/?/) apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā, Mazā Krestjanskas(?) ielā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
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„troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 12.04.1938.g., termiņa beigas – 12.04.
1948.g., PSRS Augstākās tiesas krimināllietu kolēģija 06.05.1942.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda augstāko soda mēru (ar pārkvalifikāciju uz brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 28.03.1942.g.,
termiņa beigas – 28.03.1952.g.), ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
17.06.1942.g., 5.lagpunkts (kokzāģētava), Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16585.
1610. Ozols Jānis Pētera d., dzimis 1895.g. Valmieras apriņķī(?), Rujenes (Rūjienas/?/) pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kalējs, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī,
Kurcuma pagastā, Baltiņu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42592.
1611. Ozols Jēkabs Alfrēds Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1902.g. Bebrenes(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Līvbērzes
pagastā, Eniņu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40884.
1612. Ozols Kārlis Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1903.g. Rīgas apriņķī, Mores pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
skolotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Madlienas pagastā, Madlienas apdz.v.
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma(?), miris 26.03.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41573.
1613. Ozols Miļa Reiņa m., dzimusi 1886.g. Kurļandijā (Polija/Latvija/?/), latviete, PSRS
pavalstniece, no strādniekiem, strādniece, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas
pilsētā, M.Krasņinskas ielā(?), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.
1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums 24.06.1938.g., termiņa beigas – 24.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 27.01.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16833.
1614. Ozols Pēteris Jēkaba d., dzimis 1880.g. Lietuvā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Znamenskas rajonā, Šušino
sādžā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc
KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 30.07.1938.g., termiņa beigas – 30.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas(?), miris 03.06.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 18560.
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1615. Pabērzs Arvīds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1910.g. Jēkabpils apriņķī, Elkšņu pagastā,
Āriņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42657.
1616. Paiglits [Paeglītis] Ivans Matveja d., dzimis 1915.g. Smoļenskas (Veļikolukskas/
Pleskavas) apgabalā, Usvjatu rajonā, Usvjatu ciemā (Krievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (L.Moļitvino
sādžā), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.9., 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums 11.07.1938.g., termiņa beigas – 11.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g.
no Smoļenskas, miris 11.06.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16595.
1617. Paiglīts [Paeglītis] Kārlis Matveja d., dzimis 1873.g. Lietuvā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-viensētniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
(Veļikolukskas/Pleskavas) apgabalā, Usvjatu rajonā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 14.09.1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 25.06.1938.g., termiņa beigas – 25.06.
1948.g., ieradās Vjatlagā 26.11.1938.g. no Kirovas(?), miris 01.08.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19140.
1618. Pakalnieks Arvīds Jēkaba d., dzimis 1889.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, inženieris
celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sarkanarmijas ielā 123, dzīv. 1.),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris 20.11.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41590.
1619. Pakšans Ivans [Jānis] Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Daugavpils apriņķī, Ļivankovskas
(Līvānu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, kalējs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Novij Birzaka [Jaunbirzanu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
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Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.03.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42641.
1620. Palaškovs Jānis Pētera d., dzimis 1900.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā, Koreui
[Kalnāji] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 144.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42654.
1621. Paļejes [Palejess] Judalis [Judels] Abrama d., dzimis 1888.g. Rīgas piilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem (fabrikantiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Ladtlesa/?/ [Lāčplēša] ielā 51) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40989.
1622. Palejs Emīls Jēkaba d., dzimis 1896.g. Valkas apriņķī, Vicemskas (Vijciema/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils(?) apriņķī,
Kreslovkas (Krāslavas/?/) pilsētā, Padomju ielā 40, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” un par “cīņu pret revolucionāro
kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 20.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42646.
1623. Palsons Kārlis Ivana d., dzimis 1896.g. Visokoje apdz.v. (Baltkrievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Gorkijas apgabalā,
Dzeržinska rajonā, Jugaņeca ciematā (Krievija), IeTK Gorkija apgabala pārvaldes
„troika” 17.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 23.06.1938.g., termiņa beigas – 23.06.1948.g., ieradās
Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris 10.07.1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19604.
1624. Panteļejevs Boriss Fjodora d., dzimis 1907.g. Amuras apgabalā, Blagoveščenskas
pilsētā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skārdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas pilsētā, Izvors
[Uzvaras] ielā 35, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 23.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.01.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40970.
1625. Panteļejevs Teodors Jāņa d., dzimis 1912.g. Latvijā (Rīgas pilsētā, Marijas ielā 101),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Soloveiskaja [Lakstīgalu]
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ielā 22), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 30.11.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 24.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40991.
1626. Pasters Atons [Antons] Jāņa d., dzimis1901.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, namdaris, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Dobeles šosejā 12, dzīv. 6., izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40926.
1627. Patašņikovs [Potašņiks] Staņislavs Jura d., dzimis 1910.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu
pagastā, Lieti [Liepu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42644.
1628. Patjanko Kārlis Jāņa d., dzimis 1884.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādnierkiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, lietvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tempju [Tempļa] ielā 3, dzīv. 4.) izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40988.
1629. Paulins [Pauliņš] Kazimirs Antona d., dzimis 1882.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā
krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42609. (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
1630. Pauls Ichoks Isaks Rafaila d., dzimis 1884.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 20.04.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42679.
1631. Pauļuks Jans [Ansis] Jēkaba [Jāņa] d., dzimis 1884.g. Jelgavas apriņķī, Vircavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – 40915.
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1632. Paušs Arvīds Augusta d., dzimis 1907.g. Bauskas apriņķī, Vecsaules pagastā,
Bizņickaļskas(?) [Baznīckalns] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.07.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42621.
1633. Pavārs Jānis Pētera d., dzimis 1908.g. Jēkabpils apriņķī, Saukas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Mazzalves pagastā, Strēlnieku(?) mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42652.
1634. Pavlovičs Kazimirs Ivana d., dzimis 1902.g. Rēzeknes apriņķī, Kavnackas (Kaunatas)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, pusanalfabēts, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42682.
1635. Pavlovskis Ādolfs Jura d., dzimis 1908.g. Jelgavas apriņķī, Karozoskas (Garozas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Glužaču [Glūžu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.(?),
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.03.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42667.
1636. Pavlovskis Anis [Jānis] Pētera d., dzimis 1902.g. Tukuma apriņķī, Altmakinskas(?)
[Vecmoku] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, sakarnieks, pasta darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40921.
1637. Pavlovskis Jānis Mārtiņa d., dzimis 1902.g. Jelgavas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs,
Aizsargu organizācijas biedrs, žurnālists, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40919.
1638. Pavlovskis Josifs Seļiversta d., dzimis 1899.g. Daugavpils apriņķī, Osinskas (Asūnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, Latvijas (PSRS/?/) pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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6 klases, Latvijas Komunistiskās partijas biedrs 1925. – 1931.g., kalējs, speciālā
norāde: “darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS TKP Apvienotās politiskās pārvaldes kolēģija 16.10.1932.g.
pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 08.12.1931.g., termiņa beigas – 08.12.1941.g., ieradās Vjatlagā 29.02.
1939.g. no PSRS IeTK Solovku sevišķās nozīmes nometnes, miris 13.08.1944.g.[?],
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 26409.
1639. Pavlovskis [Paulovskis] Pēteris Antona d., dzimis 1901.g. Daugavpils apriņķī,
Naujienas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “policists”,
līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42677.
1640. Pāvuliņš Pēterks Pēteris Pētera d., dzimis 1895.g. Friktaļskas(?) apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Bravita
[Brīvības iela 212] ielā 2, dzīv. 12, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 26.05.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42625.
1641. Pedrevica (Pūpols) [Pūpols-Pedrevics] Fricis Jēkaba d., dzimis 1912.g. Kuldīgas apriņķī,
Ivandes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, galdnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40931.
1642. Peilands [Peilāns] Leonīds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Smoļenskas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, partijas
“Demokrātiskais centrs” biedrs, atslēdznieks, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Talsu
apriņķī, Upesgrīvas pagastā,Mežecnieku [Mežakmeņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40928.
1643. Peizners Morduhs Meiera d., dzimis 1881.g. apdz.v. Dalta (Talsu pilsēta/?/) (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, veikala īpašnieks, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Daugavpils ielā 4), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42653.
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1644. Pekalis Jānis Kārļa d., dzimis 1902.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā, Upištes(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Brivitas(?) [Brīvības] bulvārī, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42617.
1645. Pele Teodors Mārtiņa d., dzimis 1902.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-rentniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Kalnciema
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.11.1941.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40938.
1646. Pelekis [Pelēķis] Ādolfs Jura d., dzimis 1894.g. Bauskas(?) apriņķī, Ievceskas (Iecavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, inženieris-tehnologs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas pilsētā, Avotu ielā 35, dzīv. 15., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40983.
1647. Peļmins (Peļņinš) [Pelniņš] Aleksandrs Aleksandra d., dzimis 1914.g. Rēzeknes
apriņķī, Silajāņu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz
arestam dzīvoja Madonas apriņķī, Lubānas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
08.02.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42684.
1648. Peņike [Peniķis] Ādams Kristafa [Kristapa] d., dzimis 1889.g. Kuldīgas apriņķī(?),
Tarlavas (Turlavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks,
speciālā norāde: “Latvijas Armijas feldfēbelis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41598.
1649. Peniķis Juris Mārtiņa d., dzimis 1895.g. Kuldīgas(?) apriņķī, Tarlavas (Turlavas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 23.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.06.1943.g.,
10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40954.
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1650. Penkulis Ādolfs Ādama d., dzimis 1904.g. Liepājas apriņķī, Aisteres pagastā, apdz.v.
Krejas(?) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40923.
1651. Penkulis Atis Jēkaba d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī, Durbes pagastā, Stadena
[Stoķu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 07.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40946.
1652. Penkuls [Penkulis] Jēkabs Nikolaja d., dzimis 1857.g. Liepājas apriņķī, Durbes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41599.
1653. Pereks [Perls] Vulfs Lipa d., dzimis 1911.g. Ventspils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.05.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40974.
1654. Perlmans (Perļmanis) Gutmanis Gustavs Leiba d., dzimis 1892.g. Tukuma pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40978.
1655. Perlmanis [Perlmans] Mendelis Izraīla [Azriela] d., dzimis 1904.g. Talsu apriņķī,
Sabiles pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstniekis, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Tukuma pilsētā, Gornijas [Harmonijas] ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40936.
1656. Perlmans (Perļmans) [Perelmanis] Josels Leiba d., dzimis 1883.g. Kuldīgas apriņķī,
Saldus pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 24.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.41597.
1657. Pērnavs Jānis Bertmeja [Bartmeja] d., dzimis 1883.g. Jēkabpils apriņķī, Biržu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “muižnieks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42663 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1658. Peterbergs Fricis Gotfrīda d., dzimis 1879.g. Ventspils apriņķī, Puzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kezitu
[Ķēzīšu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40943.
1659. Pēterfelds Keidurs [Teodors] Kārļa d., dzimis1872.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
Andžu [Andžiņu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.09.1941.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41594.
1660. Peters Krišs Miķeļa d., dzimis 1900.g. Aizputes apriņķī, Prutbarskas (Rudbāržu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja Aizputes pilsētā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40939.
1661. Pētersons Ādolfs Mārtiņa d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Kurmenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunks, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42619.
1662. Pētersons Eduards Ādama d., dzimis 1880.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Rietumu (Smoļenskas) apgabalā, Holmžirkovas
rajonā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru
darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 09.06.
1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 20.04.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16600.
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1663. Pētersons Fricis Jāņa d., dzimis 1895.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists, uzraugs”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Aizputes pilsētā, Avotu ielā 4, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40924.
1664. Pētersons Jānis Dmitrija [Didriķa] d., dzimis Ventspils apriņķī, Lenckas (Ances/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Jūrmalnieku mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.03.1943.g, 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40985.
1665. Pētersons Jānis Jāņa d., dzimis 1907.g. Rīgas apriņķī, Doles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma(?), miris 21.02.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41589.
1666. Pētersons Jānis Jāņa d., dzimis 1888.g. Bauskas apriņķī, Kurmenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Gigeru
[Ģiģeru] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.04.1944.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42635.
1667. Pētersons Kārlis Kristapa d., dzimis 1903.g. Bauskas (Ilūkstes/?/) apriņķī, Laucenskas
(Laucienas/?/) [Laucesas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam
dzīvoja Bauskas [Talsu] apriņķī, Luberzeskas [Lubezeres] pagastā, Jurmaneku
[Jūrmalnieku] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g.,
12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40929.
1668. Pētersons Otto Jāņa d., dzimis 1908.g. Tukuma apriņķī, Lestenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Jelgavas(?) apriņķī, Džukdenes (Džūkstes) pagastā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
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LDN, miris 16.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40986.
1669. Pētersons Pēteris Mārtiņa d., dzimis 1890.g. Baku pilsētā (Azerbaidžana), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 22.02.1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 21.12.1937.g.,
termiņa beigas – 21.12.1947.g., ieradās Vjatlagā 26.05.1938.g. no Kirovas, miris
02.04.1939.g. 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.12741.
1670. Pētersons Veltrauta Jēkaba m., dzimusi 1925.g. Valkas apriņķī, Mārkalnes pagastā,
Tanameci(?) mājās (Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība –
7 klases, bezpartejiskā, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas
PSR IeM karaspēka kara tribunāls 10.11.1946.g. pēc KPFSR KK 58.12. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 6 gadiem un tiesību atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums
08.11.1945.g., termiņa beigas – 08.11.1951.g., ieradās Vjatlagā 16.04.1947.g. no
Rīgas, mirusi 09.12.1948.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 97447.
1671. Petriņš Žanis Friča d., dzimis 1903.g. Ventspils apriņķī, Zlekeskas [Zlēku] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 2 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Enguru/?/ mājās),
Latvijas PSR VDM karaspēka kara tribunāls 21.-22.12.1951.g. pēc KPFSR KK 58.1-a.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 22.08.1951.g., termiņa beigas – 22.08.1976.g. (ar pārkvalifikāciju
uz KPFSR KK 58.3.pantu – brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums
22.08.1951.g., termiņa beigas – 22.08.1961.g.), ieradās Vjatlagā 20.04.1952.g. no
Rīgas, miris 13.10.1955.g., lauksaimiecības punkts Nr. 1, Poļevoje-1 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 142063.
1672. Petrops Alberts Uljana d., dzimis 1909.g. Ļeņingradas apgabalā, Tosnas rajonā,
Stancušu apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums
03.03.1938.g., termiņa beigas – 03.03.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.11.1938.g. no
Kirovas(?), miris 06.10.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 18825.
1673. Petrovs Grigorijs Nikolaja d., dzimis 1887.g. Rīgas(?) apriņķī, Dausgaļenskas (Daugmales/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kirova
ielā 37, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40990.
1674. Petrovskis Josifs [Jāzeps] Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1889.g. Daugavpils apriņķī,
Asmuiskas (Asūnes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiemkulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalpotājs, speciālā norāde: “ierēdnis”,
līdz arestam dzīvoja Rēzeknes(?) apriņķī, Kaunackas (Kaunatas/?/) pagastā (Latvija),
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PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “cīņu pret padomju varu” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums 124.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
31.07.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42683.
1675. Petrovskis Jukums Anša d., dzimis 1896.g. Liepājas apriņķī, Tadainenskas (Tadaiķu
/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 15.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40976.
1676. Piebalgs Vilas [Vilis] Jēkabs Mārtiņa d., dzimis 1893.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 8 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, militārpersona, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
jaunākais vada komandieris”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 28.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40958.
1677. Pigulis Marta Jāņa m., dzimusi 1900.g. Cēsu apriņķī, Raunas pagastā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, bez specialitātes,
melnstrādniece, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā, Venistena [Vienības]
ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 17.02.1943.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
mirusi 03.08.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40027.
1678. Pikša [Pīkša] Ādams Pētera d., dzimis 1872.g. Aizputes apriņķī, Alšvangas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Simineki [Silenieku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40925.
1679. Pikša [Pīkša] Jānis Ādama d., dzimis 1906.g. Aizputes apriņķī, Alšvangas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – sākuma (ciema),
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40950.
1680. Pinkulis Jāzeps Jāņa d., dzimis 1904.g. Aizputes apriņķī, Alšvangas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizā331
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cijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40947.
1681. Pinkulis Žanis Andreja d., dzimis 1884.g. Tukuma apriņķī, Smārdes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 23.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40977.
1682. Piroženoks Fjodors Prohora d., dzimis 1896.g. Ludzas apriņķī, Istras pagastā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 15.12.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.42681.
1683. Piternis [Piternieks] Kazimirs Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1903.g. Latvijā, latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, kalpotājs (piena punkta vadītājs), līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī,
Dricēnu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.12.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42614.
1684. Piziks Alfons Jēkaba d., dzimis 1895.g. Latvijā (Liepājas pilsētā, Reina/?/ ielā), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, kalpotājs (kantora darbinieks), līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Nīgrandes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41595.
1685. Piziks Kārlis Indriķa d., dzimis 1905.g. Liepājas apriņķī, Priekules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, tirdzniecības darbinieks, tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kniveru [Steles] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40967.
1686. Piziks Matīss Klāva d., dzimis 1890.g. Liepājas apriņķī, Kalētu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g.,
11.lagpunkts,Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40971.
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1687. Pizmanters [Pozmanters] Izraīls [Izraēls] Leizera d., dzimis 1891.g. Štetīnas (Ščecinas)
pilsētā (Vācija/Polija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Bauskas pilsētā, Rutnetsitas [Rūpniecības – ?] ielā 18, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
21.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 25.05.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42622.
1688. Plācenis Eduards Miķeļa d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Bargas (Bārtas/?/)
pagastā, Ceklauši(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40973.
1689. Plācenis Miķelis Antona d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Purmsātu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, pārdevējs, tirdzniecības darbinieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas
apriņķī, Priekules pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40972.
1690. Plācis Edgars Ernesta d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kulta
kalpotājs, speciālā norāde: “garīdznieks”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Lašu
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.07.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lileta arhīvā – Nr. 42631.
1691. Plācis Jānis [Ansis] Friča d., dzimis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Kuldīgas
pilsētā, Miceneku [Mucinieku] ielā 1/3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
01.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40957.
1692. Planiuss [Plānics] Kārlis Evoje [Ievas] d., dzimis 1912.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (svērājs, pārmijnieks) līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas pilsētā, Stārķu ielā 16, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.12.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40918.
1693. Plankajs [Plānkājs] Miķelis Jāņa d., dzimis 1893.g. Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, laukkopis-selekcionārs, līdz arestam dzīvoja Talsu
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apriņķī, Stendes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06 1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.07.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40962.
1694. Plastiņš [Plostiņš] Jānis Mārtiņa d., dzimis 1882.g. Jēkabpils apriņķī, Javangals
(Jaunjelgavas/?/) pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (?), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42666.
1695. Platacis Jans [Jānis Jūlijs] Dāvida d., dzimis 1891.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Valmieras apriņķī, Rujin apdz.v. (Rūjienas pilsētā/?/), Skolas
ielā 9, dzīv. 19., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41585.
1696. Platbārdis Kārlis Kaspara d., dzimis 1885.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, riteņu
meistars, līdz arestam dzīvoja Laivenskas(?) pagastā, Siļmiku mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40961.
1697. Platočs [Platačs (Platacis)] Seļiversts [Silvestrs] Vladislava [Vaclava] d., dzimis 1900.g.
Ludzas(?) apriņķī, Škavinskas (Šķaunes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
23.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.04.
1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija(?) ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42642.
1698. Plators Kārlis Jura d., dzimis1915.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mašīnists, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (?)
(Pauloņu [Pāvulānu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42673.
1699. Pleišķis [Pleikšnis] Staņislavs Ādama d., dzimis 1893.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs (ierēdnis), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 23.12.1942.g. par ”cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
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14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
18.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42615.
1700. Pilmanis Leonīds Frīda d.,. dzimis 1916.g. Ļucinskas/Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā,
Čavas apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (?),
neprecējies(?), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais
(“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, (Smoļenskas/Kalugas apgabals), miris (pirms lēmuma pieņemšanas izmeklējamajā lietā) 28.01.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42651, arhīva-uzskaites lieta Nr. P-10019, УКП-362.
1701. Plesņa Ivans Staņislava d., dzimis 1893.g. Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā,
Mererkas [Meļķunuču] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiemkulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, namdaris, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zeļgu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42632.
1702. Plēvarājs Krists Andreja d., dzimis 1901.g. Vindavas (Ventspils) pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils(?) apriņķī, Varaskas (Vārves/?/)
pagastā, Plausi(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.07.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40955.
1703. Plosmans Paulis Jēkaba d., dzimis 1900.g. Jēkabpils apriņķī, Rites pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Imantu/?/ mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42660.
1704. Plotka Ignatijs Edvarda d., dzimis 1912.g. Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā, L.Apoļi
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, kurpnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.06.1942.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42640.
1705. Plucis Edgars Pētera d., dzimis 1891.g. Bauskas apriņķī, Bauskas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Struna [Strupā] ielā 1, dzīv.1.,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu
tiesas kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda
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mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr. 1., nošauts 10.01.1942.g.(?), personālā lieta arhīvā – Nr.41584., (Iestādes
K-231 arhīvā [tās] nav).
1706. Plūdums Alfrēds Jēkaba d., dzimis 1902.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā
[sākuma], Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, normētājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Daugavpils pilsētā, Februāra ielā 98, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42624.
1707. Plūme Ivans Roberta d., dzimis 1910.g. Madonas(?) apriņķī, Vietalvas (?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42650(?).
1708. Plūme Verners Kaspara d., dzimis 1893.g. Valmieras apriņķī, Mazsalacas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, atslēdznieks, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Jaunā ielā 11, dzīv.1., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40920.
1709. Plunža (Plauža) [Plauže] Arvīds Vilis Mārtiņa d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī,
Gārsenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07. 1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.09.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42669.
1710. Pļavenieks Gustavs Friča [Franča] d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Ekavskas
(Iecavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem),
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, militārpersona, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.11.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42680.
1711. Pļavenieks Jānis Friča d., dzimis 1885.g. Bauskas apriņķī, Iecavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 09.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42668.
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1712. Pļuševskis (Pļuščens) [Pļuščevskis-Pļuščiks] Hrisanfs Nikolaja d., dzimis 1878.g.
Viļņas pilsētā (Lietuva), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, bezpartejiskais,
skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Strādnieku ielā 13, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.07.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42649.
1713. Počs Ivans [Jānis] Aloiza d., dzimis 1903.g. Rēzeknes apriņķī, Vortļanskas (Varakļānu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
apriņķī, Aglonas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.12.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42676.
1714. Podgornijs Dmitrijs Kuprijana d., dzimis 1897.g. Ludzas apriņķī, Brigu pagastā, Noviku
apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā. PSRS IeTK Sevišķā apspriede 23.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.10.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42645.
1715. Podiņš Kārlis Anša d., dzimis 1909.g. Tukuma pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 8 klases, bezpartejiskais, dzelzceļnieks
(lokomotīvju atslēdznieks), līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 30.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40963.
1716. Poga Kristaps Roberts Jāņa d., dzimis 1905.g. Jelgavas apriņķī, Penkules pagastā,
Gulbes(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienības” biedrs, zemes ierīkotājs, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40927.
1717. Polevskis [Poļevskis] Aleksandrs Augusta d., dzimis 1907.g. Volinijas guberņā
(Ukraina/?/) vācietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases,
Nacionālsociālistiskās partijas (?) biedrs, maiznieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 30.12.1942.g. par “pretpadomju
aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas –14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 02.12.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40956.
1718. Polis Jūlijs Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1907.g. Jēkabpils apriņķī, Neretas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
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partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā(?) (Maz-Berģi/?/ mājās), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 08.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42670.
1719. Politovs [Poļitovs] Konstantins Jāņa d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, krāvējs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40979.
1720. Polka Ernests Reinholda d., dzimis 1909.g. Alūksnes (Valkas/?/) apriņķī, Ziemera
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Karnatomuž apdz.v.), Latvijas
PSR IeM karaspēka kara tribunāls 24.03.1949.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums 18.01.1949.g., termiņa beigas – 18.01.1974.g. (ar pārkvalifikāciju
uz brīvības zaudēšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 18.01.1949.g., termiņa
beigas – 18.01.1959.g.), ieradās Vjatlagā 24.05.1949.g. no Rīgas, miris 25.04.1955.g.,
2.lagpunkts, Sordas (?) stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 119414.
1721. Pone Jēkabs Roberta d., dzimis 1892.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Gora [Grīvas] ielā 13, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.08.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40987.
1722. Pontags Roberts Ernesta d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
plānotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
23.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.05.
1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40949.
1723. Pontejs [Ponte] Kārlis Spriča d., dzimis 1895.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, atslēdznieks, tirgotājs,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
18.06.1941.g., termiņa beigas – 18.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris 28.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41583.
1724. Pope Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1888.g. Jēkabpils apriņķī, Davzereskas (Daudzeses/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
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izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42671.
1725. Popmans Kārlis Krišjānis Anša d., dzimis 1877.g. Ventspils apriņķī, Dandingenskas
(Dundagas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiemkulakiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Popņaku [Popnieku]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40942.
1726. Popmans Jānis Jansa [Anša] d., dzimis 1871.g. Ventspils apriņķī, Dundaskas (Dundagas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41593.
1727. Porešs Valentīns Kārļa d., dzimis 1913.g. Irkutskas apgabalā, Ņižeudinskas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, lokomotīvju depo mašīnists, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Ivanovas
apgabalā, Ivanovas pilsētā (stacijā), vagonu dienests (depo), Jaroslavļas dzelzceļa kara
tribunāls 05.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums 16.10.1941.g., termiņa beigas – 16.10.1951.g., ieradās
Vjatlagā 12.01.1942.g. no Ivanovas, miris 01.06.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – 58236.
1728. Poretis [Porietis] Roberts Ivana [Jāņa] d., dzimis 1886.g. Ilūkstes apriņķī, Rubenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, feldšeris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts
14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.,
58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta
arhīvā – Nr.42629., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1729. Porneks [Pornieks] Jānis Jāņa d., dzimis 1897.g. Aizputes apriņķī, Čures(?) mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.10.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41582.
1730. Portnojs Germans [Geršons] Šaloma d., dzimis 1891.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – 5 klases, bezpartejiskais, [sakņu]
dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
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13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42678.
1731. Potašovs Pēteris Izida d., dzimis 1910.g. Rēzeknes apriņķī, Galeneskas [Gaigalavas]
pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā(?), Libavas (Liepājas/?/) pilsētā,
Kupalina[?] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 29.12.1941.g. no Kirovas, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 57508.
1732. Potseks [Potseps] Ansis Andreja d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī(?), Mendenskas
(Medņu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja Jēkabpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.
42661.
1733. Prails [Prančs] Ivans [Jānis] Antona d., dzimis 1892.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (ceļa brigadieris), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes(?)
apriņķī, Ozdlanskas (Ozolaines/?/) [Ozolmuižas] pagastā, dzelzceļa 104.kilometrā,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42610.,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1734. Pranga Germans [Hermanis] Ernesta d., dzimis 1893.g. Smoļenskas guberņā, Kuzņecovo muižā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu apriņķī, Lubezeres
pagastā, mežniecībā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40934.
1735. Pranis [Pranks] Jānis Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī, Svitenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Galzemon [Galzemju] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.42623.
1736. Prātnieks Jānis Friča d., dzimis 1887.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, formētājs, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Gorkijas pilsētā, Staļina(?)
rajonā, IeTK Gorkijas apgabala pārvaldes „troika” 17.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 26.12.1937.g.,
termiņa beigas –26.12.1945.g.(?), ieradās Vjatlagā 20.12.1938.g. no Gorkijas, miris
14.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19620.
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1737. Prāts Jānis Ģederta d., dzimis 1878.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepabeigta augstākā, partijas “Zemnieku savienība “ biedrs, agronoms, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.10.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42675.
1738. Prejs [Preiss] Alfrēds Andreja d., dzimis 1900.g. Jelgavas(?) apriņķī Bezreskas
(Bērzes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā(?) (Viņas [Viju] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g., miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.11.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42672.
1739. Preiss Ivans Jakova d., dzimis 1879.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā, Ļeņina
vārdā nosauktā kolhozā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 16.07.1938.g., termiņa beigas – 16.07.1946.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 18.09.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16617.
1740. Preiss Žanis Arnolda d., dzimis 1899.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40968.
1741. Prēde [Priede] Jānis [Jēkaba d.], dzimis 1883.g. Rīgas(?) apriņķī, Boldanskas (Baldones/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “Latvijas
Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42636.
1742. Priede Augusts Augusta d., dzimis 1905.g. Valmieras apriņķī, Rozēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (inteliģentiem), izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, matemātikas skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Ilūkstes pilsētā, Vorošilova ielā 38, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42630.
1743. Priede Ivans [Jānis] Andreja [Indriķa] d., dzimis 1907.g. Rīgas apriņķī, Doles pagastā,
Beines [Bēču] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
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sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41580.
1744. Priede Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1893.g. Aizputes apriņķī, Lažas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.10.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40941.
1745. Priede Pēteris Jakova [Jēkaba] d., dzimis 1902.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Līvānu
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42639.
1746. Priedītis Eduards Jūlija d., dzimis 1905.g. Valkas apriņķī, Jaunlaicenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (mežsarga dēls), izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežzinis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī,
Taurkalnes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42637.
1747. Priedītis Jānis Kārļa d., dzimis 1900.g. Cēsu apriņķī, Veselavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-rentniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Bauskas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42620.
1748. Priedītis Nikolajs Kārļa d., dzimis 1898.g. Valmieras apriņķī, Ternejas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 15.06.
1941.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, Kirovas apgabaltiesas
Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. u 58.10. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 41879.,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1749. Priednieks Kārlis Uldriķa [Ulriha] d., dzimis 1905.g. Aizputesd apriņķī, Kazdangas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.01.1942.g., 7.lagpunkts Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40944.
1750. Priedols Žanis Kārļa d., dzimis 1901.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zvejnieks,
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līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dirnova [Dzirnavu] ielā 8), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 19.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40592.
1751. Priga [Ansis] Jānis Jāņa d., dzimis 1906.g. Tukuma apriņķī, Annenieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, kokmateriālu šķirotājs, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40932.
1752. Prikmanšs Jānis Pētera d., dzimis 1908.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jaldīgas/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.02.
1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42119.
1753. Prikņa Ivans Alekseja d., dzimis Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Asūnes muiža – /?/), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.
un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 42634., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1754. Princis Pauls Aleksandrs Fridriha d., dzimis 1902.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Ketteņi [Katrīnas] ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
28.11.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40937.
1755. Prūsis Andrejs Juzefa [Jāzepa] d., dzimis 1906.g. Aizputes apriņķī, Gudenieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 13.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41578.
1756. Pubulis Eduards Jēkaba d., dzimis 1906.g. Vendenes Cēsu/?/) apriņķī, Edriķu mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā
(4 kursi universitātē), bezpartejiskais, ekonomists, plānotājs, līdz arestam dzīvoja
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Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas
cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanass) 15.06.1942.g., 2.lagpunkts,
Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41577.
1757. Pudāns Jāzeps Pētera d., dzimis 1903.g. Dvinskas/Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā,
Lagotskas ciemā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda – latviešu, pārvaldīja poļu, krievu
un franču valodu, PSRS pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem, izglītība – augstākā
(Latvijas universitātes Rīgā Teoloģijas fakultāte), Aizsargu organizācijas biedrs no
1935.g., speciālists baznīcas tiesībās, Romas katoļu baznīcas garīdznieks, neprecējies,
sevišķas piezīmes un speciālās norādes: “bija ārzemēs – Polijā un Francijā (1925.1928.g. mācījās universitātē); garīdznieks, ksendzs Rīgas pilsētā (1938.-1939.g) un
Ilūkstes pilsētā (1939.-1941.g.)”, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Ilūkstes pilsēta,
Brīvības ielā(?) 2, (Ilūkstes apriņķis, Pilskalnes pagasts, Paēnas/?/ mājas), IeTK orgāni
14.04.1941.g. arestēja dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”),
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, (Smoļenskas/Kalugas
apgabals), 08.09.1941.g. ieskaitīts darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks
darbs”, “strādnieku vājinieku komanda”, nestrādājošo vājie spēki”), miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.06.1942.g.no pleiropneimoniijas un poliavitaminozes,
7.lagpunkta 1.apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42628., (12 lapas).
Pielikums:
No lēmuma par Pudāna Jāzepa arestu (Latvijas PSR VDTK apriņķa nodaļa Ilūkstes pilsēta,
03.06.1941.g.):
“… ir militāri fašistiskās Aizsargu organizācijas loceklis.
Būdams naidīgi noskaņots pret padomju varu, sistemātiski veica pretpadomju propagandu
iedzīvotāju vidū.
1940.gada 10.decembrī Pudāns izteicās apmelojoši par partijas un padomju valdības
vadītājiem, ka “no ‘’šīs valdības mums, kristiešiem, nekādus uzlabojumus nav ko gaidīt”.
Tālāk viņš runāja par nākošo karu starp PSRS un Vāciju:
“Šis karš ir vajadzīgs un nepieciešams: uz zemes ir liela bezdievība; dažādi cilvēces
atkritumi sagrābuši savās rokās varu, un tā ilgi turpināties nevar.
Padomju Savienības iekšienē ir slimība un .. neapmierinātība – strādnieks strādā, nūjas
dzīts, bez jebkādas vēlēšanās (..)
Vārdos viņi stipri, bet patiesībā – pilnīgi bez spēka.”
Ienākot Sarkanās armijas daļām Latvijā 1940.gadā, – Pudāns kapsētā teica:” Mēs ejam
ar krustu, bet naidnieks ar šauteni.”
1941.g. 14.aprīlī Pudāns paziņoja: “..Rīgā visi politiskie darbinieki atsakās no vietām,
bet komunistiem būs pirmā lode…”
Krievijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildes galvenās pārvaldes Iestādes K-231 arhīvs,
Specuzskaites fonds, lieta Nr.42628, 1.lapa.
1758. Pukevičs [Puķevics] Voldemārs Jukoma [Jukuma] d., dzimis 1894.g. Liepājas apriņķī,
Ezeres pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
7 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, grāmatvedis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40975.
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1759. Puksts Aloizs Jezupa d., dzimis 1910.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Ozolinskas (Ozolaines/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tirdzniecības darbinieks, pārdevējs, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.08.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42612.
1760. Pūķis Jānis Jura d., dzimis 1901.g. Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 12.11.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40945.
1761. Pule Dora Jāņa m., dzimusi 1880.g. Kurļandijā (Latvija/?/), latviete, PSRS pavalstniece,
no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Jarcevo pilsētā,
Poļevaja ielā 9, dzīv.1., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
19.06.1938.g., termiņa beigas – 19.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 26.11.1938.g. no
Kirovas, mirusi 25.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 19162.
1762. Puļļa Pēteris Augusta d., dzimis 1895.g. Somijā (Latvijā/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, no nabadzīgiem zemniekiem, izglītība – 5 klases, VK(b)P biedrs no 1918. līdz
1940.g., galdnieks, remontstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Krievijā (Ukrainā), Krimā,
Kerčas pilsētā, Naberežnajas ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 10.05.1940.g. par
“pretpadomju darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
20.10.1937.g., termiņa beigas – 20.10.1942.g., ieradās Vjatlagā 26.10.1940.g. no
Kirovas, miris 17.01.1942.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 34847.
1763. Puļķis Eduards Ivana [Jāņa] d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Indovskaja [Ventspils]
ielā 117), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 02.07.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42648.
1764. Puļķis Pēteris Voldemārs Ēvalda d., dzimis 1908.g. apdz.v. Eneišar (Lietuva), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
ekonomists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 04.11.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija. personālā lieta
arhīvā – Nr.40984.
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1765. Pumpainis Žanis Eduards Miķeļa d., dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Saldus pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs (tabeļvedis), līdz arestam dzīvoja Valkas
apriņķī, Alūksnes pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 22.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41576.
1766. Punka Kārlis Ivana d., dzimis 1878.g. Rīgas apriņķī, Baldones pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 8 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42616.
1767. Puppins (Pupins) Ivans Osipa d., dzimis 1891.g. Kurļandijā (Latvija/?/), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, dzīves vieta līdz arestam: Krievija, Smoļenskas
apgabals, Vjazmas pilsēta, Podmastirskas šoseja 10, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 29.06.1938.g., termiņa beigas – 29.06.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 22.02.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16620.
1768. Puriņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Rīgas apriņķī, Skultes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Zasas
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42664.
1769. Puriņš Voldemārs Pāvila d., dzimis 1903.g. Talsu apriņķī, Upesgrīvas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40959.
1770. Purmaļs Pēteris Pētera d., dzimis 1882.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, dzīves vieta līdz arestam: Krievija, Habarovskas pilsēta, Ļesopiļnajas iela
3, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.05.1937.g.,
termiņa beigas – 14.05.1947.g., ieradās Vjatlagā 10.12.1938.g. no Irkutskas, miris
12.11.1941.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 19243.
1771. Purmanis [Purmalis] Andrejs Andreja d., dzimis 1915.g. Bauskas apriņķī, Bruknas
pagastā, Temeri(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jelgavas pilsētā, Snakas[?] ielā 7, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
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no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g.,
11.lagpunkts Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40965.
1772. Purvins [Purviņš] Ivans [Jānis] Andreja d., dzimis 1877.g. Jakobštates (Jēkabpils/
Valmieras/?/) apriņķī, Ungurmižaskas (Umurgas/?/) [Ungurmuižas] pagastā, Macusi
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī,
Medņu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41596.
1773. Purviņš Jānis Jāņa d., dzimis 1904.g. Rīgas apriņķī, Plāteres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
agronoms, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris 28.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41592.
1774. Purviņš Teodors Andreja d., dzimis 1893.g. Rēzeknes apriņķī, Atašienes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Medņu pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42658.
1775. Pūsens Emīls Pētera d., dzimis 1909.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.08.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40981.
1776. Pustepurs [Puscepure] Talkvasts [Andrejs Tālivaldis] Andreja d., dzimis 1896.g. Rīgas
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepabeigta
augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 02.12.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41591.
1777. Pusvajižtis [Pusvācietis] Voldemārs Pētera d., dzimis 1897.g. Jēkabpils apriņķī, Sēlpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 7 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42665., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
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1778. Puteklis Teodors Jura d., dzimis 1885.g. Jēkabpils apriņķī, Dignanskas (Dignājas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, telegrāfists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils
apriņķī, Līvānu pilsētā, Nagornajas ielā[?] 13, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
17.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42861.
1779. Pūtelis Vilis Juris Pētera d., dzimis 1909.g. Jelgavas apriņķī, Vircavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stromiņu/?/
mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.
06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 18.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40982.
1780. Putiņš [Putniņš] Kārlis Jāņa d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Uļmanskas (Ulmales/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.01.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40966.
1781. Putnieks Leons Ivana [Jāņa] d., dzimis 1907.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas(?) apriņķī, Kuršes (Kursīšu/?/) pagastā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 06.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr.42618.
1782. Putnes [Putns] Aleksandrs Antona d., dzimis 1886.g. Ilūkstes apriņķī, Rubenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 15.02.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42627.
1783. Putniņš Ernsts Alfrēds Jūlis [Jūlijs] Anša d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī, Sersteskas
(?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, frizieris, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Tukuma pilsētā, 1905.gada ielā 5, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1941.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.07.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40935.
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1784. Putniņš Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1899.g. Aizputes apriņķī, Ulmales pagastā, Lelkovnas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, pārdevējs, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Ukstiņa ielā 43, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.12.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40964.
1785. Putņiks [Putnieks] Arturs Ernesta d., dzimis1896.g. Ļubļinas guberņā, Novoaleksandovskas apdz.v. (Polija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (mežsarga dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, mežzinis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Ludzas apriņķī, Istras pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 23.12.1942.g.
par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 26.10.1947.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42686.
1786. Putraims Roberts Otto d., dzimis 1919.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Dzopkaļņi/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.05.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42659.
1787. Putrja [Putra] Jānis Roberts Pētera d., dzimis 1914.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, lokomobiles mašīnists, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas
pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 31.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 409980.
1788. Puškevičs [Puškevics] Alfrēds Friča d., dzimis 1899.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
rēķinvedis, speciālā norāde: ”policists, uzraugs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils
pilsētā, Biga [Rīgas] ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40953.
1789. Pušpurs Fjodors Timofeja d., dzimis 1885.g. Ļeņingradas (Pleskavas) apgabalā,
Ostrovas rajonā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Molvotickas rajonā, Jasino(?) apdz.v.
(Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. kā “kontrrevolucionāram
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 25.03.
1938.g., termiņa beigas – 25.03.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.11.1938.g. no Kirovas,
miris 18.02 1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.18827.
1790. Puzaks Bulats [Donats] Alekseja d., dzimis 1891.g. Rēzeknes apriņķī, Varkļinskas
(Varakļānu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem349
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kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, speciālā
norāde: “ kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zaļkalni/?/ mājās), ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42655., (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
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1791. Rācenis Arturs Jēkaba d., dzimis 1914.g. Jēkabpils apriņķī, Unguļenskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils
apriņķī, Vīpes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.01.1942.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42714.
1792. Radzjulis Vaclavs Anufrija [Onufrija] d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
lietuvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
maiznieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41042.
1793. Raibarts Jānis Jēkaba d., dzimis 1876.g. Aizputes apriņķī, Juriskanskas (Jūrkalnes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Uļmanskas (Ulmales) pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41003.
1794. Raits Voldemārs Pētera d., dzimis 1911.g. Jelgavas apriņķī, Līvbērzes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
jurists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jandovas (Jelgavas) pilsētā, Ranis [Raiņa] ielā
19, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41008.
1795. Raks Nikolajs Andreja d., dzimis 1912.g. Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovas rajonā,
Pustošmeščevo(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
namdaris, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kuzņečiki/?/ sādžā), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 11.07.1938.g., termiņa
beigas – 11.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 09.03.
1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18596.
1796. Ramanis [Ramans] Pjatjaris [Pēteris] Pētera d., dzimis 1904.g. Madonas apriņķī,
Sarkaņu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Madonas
apriņķī, Kalsnavas pagastā, Kalsnavas stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41609.
1797. Rancaks [Rancāns] Ivans [Jānis] Kazimira d., dzimis 1910.g. Ludzas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
30.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42709.
1798. Range Ernests Kārļa d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41048.
1799. Rapoports Vulfs Benjamina d., dzimis 1881.g. Drisas(?) apdz.v. (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, pārtikas rūpniecības
darbinieks, konservu ražošanas meistars, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 04.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41615.
1800. Rasmanis Ernests Uldriha d., dzimis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Gaviezes
pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41045.
1801. Ratermans [Ratermanis] Osvalds Anša d., dzimis 1896.g. Talsu apriņķī, Kandavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Grenču pagastā, Vaizeles [Vāczemnieku] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 21.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40993.
1802. Rathauzs [Rathauss] Germans [Hermanis] Moiseja d., dzimis 1896.g. Liepājas pilsētā,
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
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vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41043.
1803. Raude Boriss Kārļa d., dzimis 1905.g. Evermuiskas(?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42699.
1804. Rautenbergs Jānis Jura d., dzimis 1902.g. Aizputes pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
tvaikoņa atslēdznieks-mehāniķis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas kaprālis”, līdz
arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41006.
1805. Rautenbergs Valdis Fridrihs Jāņa d., dzimis 1914.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis,
atslēdznieks, bez noteiktas nodarbošanās, bez noteiktas dzīves vietas, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 19.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41033.
1806. Rautiņš Pēteris Jura d., dzimis 1915.g. Jēkabpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Kaikes [Kalnu] ielā, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 18.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42726.
1807. Rāviņš Kristīna Jāņa m., dzimusi 1895.g. Vendenes (Cēsu) apriņķī, Lepskas (Liepas/?/)
pagastā (Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedre, kalpotāja (inspektore), līdz arestam dzīvoja Ludzas
pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.192.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, mirusi 10.12.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40030.
1808. Rebežneks [Robežnieks] Egens [Eižens] [Egons] Kārļa d., dzimis1909.g. Ventspils
pilsētā (Latvija), latvietis,PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem (muižnieka dēls),
izglītība – 8 klases, bezpartejiskais, mežsargs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils
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apriņķī, Ventas [?] pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41059.
1809. Recka Alma Hristiana m., dzimusi 1894.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latviete, PSRS
pavalstniece, no zemniekiem, mājsaimniece, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas
pilsētā, Krasnoznamennajas ielā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 10.07.1938.g., termiņa beigas – 10.07.1946.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 17.03.1944.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16845.
1810. Rēders (Rajeders) Sergejs Hermana d., dzimis 1912.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kupu [Kapu] ielā 3),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 15.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41024.
1811. Redlihs (Ratums) [Ritums] Fricis Alberts Jāņa d., dzimis 1910.g. Tukuma apriņķī,
Lestenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Maižnek [Muižnieki] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudničnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41016.
1812. Redliks [Reidlihs] Miķelis Miķeļa d., dzimis 1898.g. Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā,
Guras(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.02.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41038.
1813. Reguts Krišans [Krišjānis] Indriķa d., dzimis 1891.g. Jēkabpils apriņķī, Elkšņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, telegrāfists-mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Valdemāra
ielā 76, dzīv. 6., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41061.
1814. Reguts Pēteris Jēkaba d., dzimis 1871.g. Daugavpils apriņķī, Kapiņu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Aglonas
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšnas) 11.05.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42703.
1815. Reihenbāds [Reihenbahs] Rūdolfs Mikolas [Miķeļa] d., dzimis 1882.g. Aizputes
apriņķī, Kalvenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 13.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41178.
1816. Reijers Žanis Mihaila d., dzimis1909.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, galdnieks,
celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Robeto ielā), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41051.
1817. Reimanis Arvīds Pētera d., dzimis 1923.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolēns,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04. 1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41613.
1818. Reimans Nikolajs Ernesta d., dzimis 1893.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, VK(b)P biedrs no 1918. līdz
1937.g., inženieris-siltumtehniķis, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Maskavas (Tulas)
apgabalā, Staļinogorskas pilsētā (Bobriki/Novomoskovska), Valsts rajona elektrostacijā (ГРЭС), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.01.1938.g. par “kontrrevolucionāru
darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 03.12.
1937.g., termiņa beigas – 03.12.1947.g., ieradās Vjatlagā 12.01.1942.g. no Ivanovas,
miris 18.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 58240.
1819. Reinbergs Rūdolfs Žaņa d., dzimis 1911.g. Talsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, namdaris, celtnieks,
speciālā norāde: “Latvijas Armijas seržants”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Voldemar Krišan [Krišjāņa Valdemāra] ielā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41604.
1820. Reinholds Ādams Jāņa d., dzimis 1897.g. Kuldīgas apriņķī, Kurmales pagastā
Silokadi(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Aizputes apriņķī(?), Apriķu pagastā, Jaunzemju(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41027.
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1821. Reinhors [Reinhards] Jēkabs Kārļa d., dzimis 1895.g. Bauskas apriņķī, Svitenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Bauskas (?) apriņķī, Vecbumenskas (Vecumnieku/?/) [Svitenes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42690.
1822. Reinholds [Reingolds] Kārlis Kristapa d., dzimis 1893.g. Liepājas apriņķī, Aisteres
pagastā, Krevi [Krievu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41021.
1823. Reinieks Ansis Hendrika d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41001.
1824. Reinis Žanis Andreja d., dzimis 1899.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41023.
1825. Reiskarts Jānis Kārļa d., dzimis 1909.g.. Rīgas apriņķī, Ikšķiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Ogresgala pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42725.
1826. Rejs [Reiss] Roberts Friča d., dzimis 1898. [1908.] g. Kuldīgas apriņķī, Poltoles
[Pampaļu] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41611.
1827. Reitals [Reintāls] Vladimirs Jakova d., dzimis 1909.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā
(Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no muižniekiem (militārpersonām), izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, tabeļvedis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Oktobra ielā, arestēts 13.06.1941.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā
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krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10.panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42689.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1828. Reiters Augusts Ādama d., dzimis 1889.g. Rīgas apriņķī, Nītaures pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, agronoms, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zūru pagastā,
Jaunzeme(?) mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.05.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41057.
1829. Reizenbergs Ernsts [Ernests] Anša d., dzimis 1879.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšans) 10.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41040.
1830. Reks (Rieks) Žanis Jāņa d., dzimis 1897.g. Jelgavas apriņķī, Janulobanaskas (Jaunplatones/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieks, līdz arestam
dzīvoja Tukuši (Tukums) stacijā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.03.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40995.
1831. Reķis Alfrēds Augusta d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Vērgales pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, zemkopis (sakņkopis), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas apriņķī, Grobiņas
pilsētā, Lielā ielā 107, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 20.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.
panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 41034.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1832. Remberts Jānis Ādolfs Niklasa d., dzimis 1904.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī,
Krustpils pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, speciālā norāde: “policists, uzraugs”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Brīvības ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42712.
1833. Renberģis Paulis Roberts Jēkaba d., dzimis 1887.g. Šmaneļskas(?) pagastā, Josti(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
partijas “Zeļi Ksave” [“Zemnieku savienība”] biedrs, bez specialitātes, līdz arestam
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dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.11.1941.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41015.
1834. Renis [Rēķis] Jānis Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Medik [Medņu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42720.
1835. Renkevičs [Renkevics] Vasilijs Alfona d., dzimis 1905.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, mākslinieks (gleznotājs), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ūdens ielā
10), precējies, 3 bērni (2 dēli un meita), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas
novadu, Sovetskas rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā,
izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7. un 1.lagpunktā,
nosūtīts 21.10.1941.g. uz Kirovas-apgabala pilsētu (“kara tribunāla rīcībā”), piespriests augstākais soda mērs (?), nošauts 20.03.1942.g.(?), Kirovas pilsēta(?),
ģimenes sastāvs 14.06.1941.g.(?): sieva – Olga Ivana m., dzimusi 1904.g., atbrīvota
09.05.1957.g., dēls – Leonīds, dzimis 1928.g., atbrīvots 30.05.1957.g., meita – Mirdza,
dzimusi 1929.g., atbrīvota 09.05.1957.g., dēls – Visvaldis, dzimis 1941.g., miris
11.12.1941.g., personālā lieta – - Nr. 41601. (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
LIMP arhīvā [tās]nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr 16427/П –2945, УПК – 668.-669.
1836. Repša Boļeslavs Aleksandra d., dzimis 1909.. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42707.
1837. Repša Pēteris Andreja d., dzimis 1902.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas pagastā, apdz.v.
Šņitki (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42708.
1838. Resnis Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1889.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.06.1942.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41050.
1839. Reters (Turums) [Tīrums] [Peters] Māris [Jorena d.], dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī,
Vērgales pagastā, Kalna-Kritaņi [Kalna Kristapu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS
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1840. Rēvalds Paulis Viļa d., dzimis 1907.g. Tukuma apriņķī, Vānes pagastā, Žeks [Žisku]
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 4
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.03.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41018.
1841. Rezevskis Jānis Andreja d., dzimis 1897.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – 8 klases, bezpartejiskais, motorists, kara tehniķis, līdz
arestam dzīvoja Krievijā, Kaļiņinas (Tveras) apgabalā, Novotoržoka rajonā, 16.remontrūpnīcā, Vologdas garnizona kara tribunāls 20.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.102. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 18.09.
1941.g., termiņa beigas – 18.09.1951.g., ieradās Vjatlagā 06.12.1941.g. no Vologdas,
miris 20.07.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 55620.
1842. Rezevskis Mārtiņš Andreja d., dzimis 1899.g. Kuldīgas(?) apriņķī, Tulovaskas
(Turlavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, agrotehniķis, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41013.
1843. Rezevskis (Rezupskis) [Rezevskis-Rezumskis] Verners Emīls Jāņa d., dzimis 1888.g.
Ventspils apriņķī, Ugāles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41063.
1844. Rezgals Alfrēds Ādama d., dzimis 1893.g. Valmieras apriņķī, Usļinskas(?) pagastā,
Sarangas(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, VK(b)P biedrs 1917.-1937.g., agronoms, speciālā norāde: “darbā
izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Kaļiņinas (Tveras)
apgabalā, Krasnoholmas rajonā, Ostaševo(?) sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 23.10.1939.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 04.01.1939.g., termiņa beigas – 04.01.
1942.g., ieradās Vjatlagā 26.11.1939.g. no Kirovas, miris 19.12.1939.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 26368.
1845. Rezongs Fricis Anša d., dzimis 1898.g. Talsu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Fabrikas ielā 4), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
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09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41014.
1846. Ribickis Pēteris Mārtiņa d., dzimis 1893.g. Ilūkstes apriņķī, Podmaļnekskas(?) muižā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes
apriņķī, Subates pilsētā (Latvija), arestēts 08.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā
krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.2., 58.4., 58.11. un 58.13. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42694.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1847. Riekstiņš (Rekstiņš) Ernsts [Ernests] Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1905.g. Tukuma
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, jurists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dārza
ielā 15), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.(?) par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 11.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41019.
1848. Riekstiņš Felikss Rūdofs Jāņa d., dzimis 1893.g. Liepājas(?) apriņķī, Vaioneskas
(Vaiņodes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzirnavnieks, speciālā norāde: “dzirnavu
īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī(?), Ganžeskas (Gaviezes/?/) [Gaiķu]
pagastā, Sattiki(?) apdz.v. (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41053.
1849. Riekstiņš [Rekstiņš] Gunārs Jāņa d., dzimis 1928[?].g. Cēsu apriņķī, Kūduma pagastā,
Riekstiņu(?) mājās (Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
6 klases, bezpartejiskais, traktorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas
PSR IeM karaspēka kara tribunāls 31.10.1946.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 09.03.1946.g.,
termiņa beigas – 09.03.1956.g., ieradās Vjatlagā 16.04.1947.g. no Rīgas, miris
31.03.1951.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 97329.
1850. Riekstiņš Voldemārs Eduarda d., dzimis 1921.g. Ventspils apriņķī, Popes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41600.
1851. Riekstiņš [Rekstiņš] Žanis Kristapa d., dzimis 1901.g. Talsu apriņķī, Virbu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
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1852. Rihters Arturs Jēkaba d., dzimis 1905.g. Jelgavas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “bez noteiktas nodarbošanās”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils
pilsētā, Peisņa [?] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41009.
1853. Rikmanis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1896.g. Jēkabpils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis,
speciālā norāde: “muižas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42723.
1854. Rimbenieks (Rebenieks) Evalds Krista d., dzimis 1888.g. Liepājas apriņķī, Aizviķu
pagastā (Latvija), latvietis. PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, atslēdznieks, kalpotājs, speciālā norāde: “pilsētas galva”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Aizputes pilsētā, Upes ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.01.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41602.
1855. Rimša Stepans Stepana d., dzimis 1905.g. Jaroslavļas pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludskas
(Ludzas/?/) apriņķī, Želdovskas(?) [Pildas] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 13.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42687.
1856. Rinkins Kondrats [Konrāds] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1890.g. Rēzeknes apriņķī,
Vorbaļinskas (Varakļānu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils apriņķī, Varkavas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42697.
1857. Riskstiņš [Rīkstiņš] [Riekstiņš] Alberts [Jānis] Bērtuļa d., dzimis 1914.g. Talsu pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Laucienes pagastā, Kalnzemnieku apdz.v. (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41017.
1858. Riters Fricis Jāņa d., dzimis 1890.g. Tukuma apriņķī, Lestenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “jaunākais policists”, līdz
arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Pastendes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
28.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41044.
1859. Rītiņš Gothards Voldemārs Kārļa d., dzimis 1908.g. Liepājas apriņķī, Ravenskas
(Rāvas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes
apriņķī, Dunalkas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.05.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemata, personālā lieta arhīvā – Nr. 41039.
1860. Ritulis [Ritums] Alfrēds Ivana d., dzimis 1899.g. Rīgas apriņķī, Ņibovskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā (tautskola),
bezpartejiskais, šoferis, traktorists, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Ligonskas
(Līgatnes/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g.
no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41610.
1861. Rivkins Hiršs Borisa [Berka] d., dzimis 1903.g. Vinsebskas(?) pagastā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Ludzas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.
42700.
1862. Rivkinds Naums Rafaila d., dzimis 1897.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
30.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42706.
1863. Rjabinkins [Rabinkins] Afanasijs Ņikitas d., dzimis 1895.g. Ļucinas/Ludzas apriņķī,
Istras pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, agronoms, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vecslobodas apdz.v.),
precējies, 2 bērni (meitas), ģimene izsūtīta uz Krasnojarskas novadu, Dzeržinskas
rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais
(“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), uzturējās 7., 9. un 1.lagpunktos, 19.10.1941.g.
nosūtīts uz Kirovas-apgabala pilsētu (“kara tribunāla rīcībā”), miris(?) 05.03.1942.g.,
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Kirovas pilsēta(?), ģimenes sastāvs 14.06.1941.g.: sieva – Olga Ivana m., dzimusi
1911.g., atbrīvota 03.07.1947.g., meita – - Raisa, dzim. 1932.g., atbrīvota 22.08.
1946.g., meita – Marija, dzimusi 1936.g., atbrīvota 03.07.1947.g., personālā lieta –
Nr. 42733. (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīvauzskaites lieta – Nr.16468/Ļ –10934, УКП – 361.
1864. Rode Pauls Pētera d., dzimis 1907.g. Rīgas pilsētā Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – 9 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Lielvārdes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
07.07.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42724.
1865. Rogaļs [Rogāls-Rogālis] Pēteris Andreja d., dzimis 1904.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42716.
1866. Rokiviļs [Roķivils] Jānis Jēkaba d., dzimis 1891.g. Liepājas apriņķī, Durbes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 10.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41029.
1867. Rolovs [Rolavs] Vilts (Viļs) [Vilis] Jēkaba d., dzimis 1907.g. Ventspils apriņķī,
Sarkanmuižas (Ventas [?]) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.01.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41026.
1868. Romanovs Ivans Andreja d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Orlas (Brjanskas)
apgabalā, Djatjkovas rajonā, apdz.v. Cements(?), (Krievija), IeTK Orlas apgabala
pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.07.1938.g., termiņa beigas –
15.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 22.02.1939.g. no Brjanskas, miris 11.05.1942.g.,
2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 23795.
1869. Romanovs Nikolajs Georgija d., dzimis 1898.g. Rīgas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
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dzelzceļnieks, stacijas dežurants, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42727.
1870. Romans Alberts Kristona [Kristapa] d., dzimis 1886.g. Kureitenskas(?) pagastā,
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, zemes īpašnieks, militārpersona (pulkvedis), līdz arestam dzīvoja
Ventspils(?) apriņķī, Ansaskas (Ances/?/) pagastā, Zīles mājās (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 08.05.1943.g.,
4.lagpunkts Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41608.
1871. Rondars [Randars] Broņislavs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1913.g. Rēzeknes apriņķī,
Sakstagala pagastā, Lipuri apdz v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “muižas īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42734.
1872. Ronis Ernsts [Ernests] Anša [Andža] d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Bunkas
pagastā, apdz.v. Bunka (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Rāvas pagastā, Burtnieku(?) mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41025.
1873. Ronis Kārlis Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1892.g. Rīgas apriņķī, Nītaures pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem (važoņa dēls), izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Elejas pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41056.
1874. Ronis Mārtiņš Jāņa d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Vecsaules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42693.
1875. Ross Kārlis Fridriha d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Valtaiķu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, aldaris,
zemkopis, speciālā norāde: “uzņēmējs, liels zemes īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Lejas-kroga mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā
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“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.11.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41031.
1876. Rošans (Romans) [Rošāns] Eduards Friča d., dzimis 1899.g. Jēkabpils apriņķī,
Salkunskas (Saukas [Sunākstes]) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem-rentniekiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Sunākstes pagastā,
Bisenieku mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.06.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42722.
1877. Rotnieks [Ratnieks] Pēteris Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1902.g. Rēzeknes apriņķī,
Rēzeknes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz
arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Sakstagala pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 14.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42735.
1878. Roze Rolands Gotfrīds Roberta [Miķeļa] d., dzimis 1904.g. Kauņas guberņā, Jonišķu
apriņķī, Zagori apdz.v. (Žagares pilsētā) (Lietuva), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Skrundas pagastā Mižalogi [Mežlāču] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 16.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40999.
1879. Roze (Rozess) Fricis Jāņa d., dzimis 1902.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
speciālā norāde: “vecākais policists”, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Smārdes
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41047.
1880. Rozenbergs Mozus Samuila [Zāmuela] d., dzimis 1901.g. Ilūkstes pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.07.
1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41022.
1881. Rozentajs [Rozentāls] Miķelis Mihaila [Miķeļa] d., dzimis 1906.g. Aizputes apriņķī,
Ložeskas (Lažas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, virpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Aneja [Alejas] ielā 18, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli
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bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 28.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41052.
1882. Rozentālbergs Vilhelms [Jēkabs] Jēkaba [Miķeļa] d., dzimis 1905.g. Kuldīgas (Aizputes/?/) apriņķī, Kazdangas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, elektromontieris, līdz arestam
dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41032.
1883. Rozentāls Jānis Džons Fridriha d., dzimis 1907.g. Jelgavas apriņķī, Varskavskas
(Vircavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā speciālā, Aizsargu organizācijas biedrs, elektrotehniķis, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jelgavas apriņķī, Auces pilsētā, Kapsētas ielā 9, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41058.
1884. Rozentāls Kārlis Augusts Osvalds Jūlija (Juliāna) d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, atslēdznieks, kalējs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Kirovas
apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 11.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.14.
un 162a. (“zādzība”) piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
20.09.1941.g., termiņa beigas – 20.09.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 03.02.1942.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42719.
1885. Rozentāls Kārlis Franča [Friča] d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, cinkogrāfs,
atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Terēzes ielā 22) izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41049.
1886. Rozītis (Rozecs) Kārlis Jāņa d., dzimis 1911.g. Talsu apriņķī, Kandavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41097.
1887. Rozīts Pēteris Jēkaba d., dzimis 1895.g. Smoļenskas apgabalā, Rudņanskas(?)
[Rudņas] rajonā, Kostinki(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, atslēdznieks, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas) apgabalā, SpasDemenskas rajonā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” pēc KPFSR KK 58.2.,
58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
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31.07.1938.g., termiņa beigas – 31.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 14.02.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 18605.
1888. Rubenis Antons Franča d., dzimis 1899.g. Daugavpils apriņķī, Aizkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem- zemes īpašniekiem, izglītība –
vidējā, Latgales progresīvās partijas(?) biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā(?) (Borovkas apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42698.
1889. Rubenis (Lenersts) [Lenerts-Rubens] Jānis Roberts Jāņa d., dzimis 1895.g. Ilūkstes
apriņķī, Lasinskas (Lašu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
29.11.1948.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40992.
1890. Rubenše [Rubenis] Alvils Augusta d., dzimis 1904.g. Latvijā(?), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz
arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., terrmiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 05.02.1943.g. no krupozā plaušu
karsoņa, 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41605.
1891. Rubilis [Rubulis] Kārlis Reiņa d., dzimis 1886.g. Madonas apriņķī, Meirānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no vidējiem zemniekiem, izglītība – nepabeigta
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mērnieks, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
virsnieks, saimniecības daļas ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Saldus
pagastā (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 41005. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1892. Rubins Dāvids Benciana [Benjamiņa] d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī, Silajāņu
pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “valūtas operāciju noteikumu
pārkāpumu” piesprieda brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1944.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g., no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 10.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42705.
1893. Rubins Ernsts Mihaila d., dzimis 1900.g. Vitebskas apgabalā, Surožas (Vitebskas )
rajonā, Dubovicas apdz.v. (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
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līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Veļikolukskas/Pleskavas) apgabalā, Usvjatu rajonā,
Česnorskas ciema padomē (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.7., 58.9., un 58.10. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 08.04.1938.g., termiņa beigas – 08.04.
1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 09.05.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16635.
1894. Rubļevskis Anatolijs Fadeja d., dzimis 1896.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem (maiznieka dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Šķērsu ielā 3),
ieradās Vjatlagā no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu
tiesas kolēģija 27.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10. panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas
pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr.42729. (Iestādes K-231 arhīvā [tās]
nav).
1895. Ruckis [Ruseckis] Trofims Timofeja d., dzimis 1878.g. Jakobštadtes (Jēkabpils) pilsētā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez
specialitātes, važonis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, B.Sadovaja
[L.Dārzu ielā] 59, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.08.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42730.
1896. Rudāns Genrihs [Henrihs] Antona d., dzimis 1904.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes
pagastā, Rudanovo(?) viensētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42721.
1897. Rudbahs Oskars Nikolaja d., dzimis 1883.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem (jūrnieka, kapteiņa, dēls), izglītība – augstākā tehniskā,
bezpartejiskais, inženieris tehnologs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Krasnoflotes prospekts 2, [Sarkanflotes ielā 22] izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41603.
1898. Rudzāts Jānis Pētera d., dzimis 1913.g. Rēzeknes apriņķī, Galēnu pagastā, Galēnu
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Rendas pagastā, Rendas
Kalāņi(?) viensētā (Latvija), Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls 23.-24.02.
1949.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25.gadiem un
tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 12.10.1948.g., termiņa beigas –
12.10.1973.g., ieradās Vjatlagā 23.05.1949.g. no Rīgas, miris 17.07.1951.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 119430.
1899. Rudzis Kristaps Mikila [Miķeļa] d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī, Planīcas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde:
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“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40996.
1900. Rudzitas [Rudzītis] Ernsts [Ernests] Friča d., dzimis 1892.g. Aizputes apriņķī, Cīravas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, seglinieks, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais
policists”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā, Krasta(?) mājās,
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41035.
1901. Rudzitas [Rudzītis] Jānis Kārļa d., dzimis 1899.g. Vendenes (Cēsu/?/) apriņķī,
Raiskuma pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Ļucinas (Ludzas) pilsētā, Blaumaņa ielā 29, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.06.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42710.
1902. Rudzītis Kārlis Arnolds Jura d., dzimis 1904.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.05.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 4717.
1903. Rudzīts Ivans [Jānis] Augusta d., dzimis 1890.g. Ilūkstes apriņķī, Sventas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lakstīgalu/?/
mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 07.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42704.
1904. Rudzīts [Rudzišs] Julions [Juliāns] Eduarda d., dzimis 1898.g. Azinskas (Aizputes/?/)
apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja
Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.4. un 58.10. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42688. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1905. Rūja Alfrēds Viļa d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 5 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Liepājas (Ilūkstes/?/) apriņķī,
Asiraskas (Asares [Asītes]) [Aizteres] pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
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atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1948.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41020.
1906. Rukers [Ruķeris] Kārlis Gedata [Ģederta] d., dzimis 1890.g. Bauskas apriņķī, Īslīces
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 2.lagpunkts,
Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42692.
1907. Rumbenieks Jānis Anša d., dzimis 1911.g. Kuldīgas apriņķī, Skrundas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Rantinskas (Rendas/?/) pagastā, Karkinu [Kārkliņu] mājās, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41028.
1908. Rumbenieks Jēkabs Anša d., dzimis 1905.g. Kuldīgas apriņķī, Rantaskas [Raņku]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, kurpnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Krauļu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40997.
1909. Runcis Jēkabs Mārtiņa d., dzimis 1903.g. Valkas (Bauskas /?/) apriņķī, Bruknas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, strādnieks-dzelzceļnieks, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī, Jēkabpils pagastā, “Robažu” [Robežu] mājās,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42718.
1910. Rundevics [Ruņģevics] Jāzeps Pētera d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Jūrkalnes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, galdnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes
apriņķī, Ulmales pagastā [Upmaļu] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41030.
1911. Runnis Jānis Anša d., dzimis1909.g. Liepājas (Rēzeknes/?/) apriņķī, Dricēnu
[Dunikas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, sviesta meistars, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā, Svoti
[Paurupes krejofavā] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
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04.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41036.
1912. Ruņģis Arvīds Pētera d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
mežzinis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.10.1943.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41000.
1913. Ruņiks [Rūniks] Ēvalds Otto d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Priekules pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Planīcas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 08.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40998.
1914. Rupeiks Fricis Žanis Ernsta d., dzimis 1883.g. Liepājas apriņķī, Pērkones pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dārzkopis līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Rubetu [Robežu]
ielā 30, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41012.
1915. Rupenheits Vilis Askara (Oskara) d., dzimis 1889.g. Talsu apriņķī, Murmauzeiskas
(Mūrmuižas/Nogales/?/) pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja Tukuma apriņķī, Zantes pagastā (Latvija), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 28.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41011. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1916. Rusāns Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1881.g. Jēkabpils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zemes īpašnieks,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42715. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1917. Rusis [Rūsis] Jānis Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Cecarskas (Cieceres/?/)
pagastā, Smuga(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, lopkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Vissturi [Viesturu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
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PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.01.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41002.
1918. Ruskis Kārlis Dāvida d., dzimis 1893.g. Cēsu apriņķī, Veselavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī,
Skrundas pagastā, Krugal [Krūzgaļu] mājās (Latvija), ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 40994. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1919. Ruskuļs [Ruskulis] Antons Ignata d., dzimis 1902.g. Jēkabpils apriņķī, Kalinskas
(Kalna/?/??) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (kurinātājs), līdz arestam dzīvoja
Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.06.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42701.
1920. Ruško Jānis Viktora d., dzimis 1903.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rogovo [Rogavka] apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.11.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42711.
1921. Rūtens Jānis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Tukuma apriņķī, Jaunpils pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, celtnieks (strādnieks), līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Jelgavas apriņķī, Auces pilsētā, Zemgales ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41055.
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1922. Saikovskis Boriss Konstantina d., dzimis 1915.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
feldšeris līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Grodņas ielā 86-a), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.02.
1944.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41076.
1923. Sala Andrejs Andža d., dzimis 1906.g.Vendenes (Cēsu/?/) apriņķī, Taurenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Bauskas apriņķī, Zālītes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr.42759.
1924. Sala Genrihs [Henrihs] Vilhelms Genriha [Henriha] d., dzimis 1910.g. Talsu apriņķī,
Zentenes [Laidzes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem
(pagasta rakstveža dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41118.
1925. Salagals Jānis Jēkaba d., dzimis 1881.g. Bauskas apriņķī, Iecavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Bauskas apriņķī, Mesatunskas (Mežotnes) pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
12.02.1943.g.(?), 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42760.
1926. Saldavs Kārlis Jēkaba d., dzimis 1884.g. Rīgas apriņķī, Kokneses pagastā, Kokneses
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Leucinskas
[Laucienes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.01.
1942.g.,12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41090.
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1927. Saldenais [Saldenājs] Arvīds Jāņa d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.01.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42751.
1928. Salensk[i]s [Salenieks] Ernests Ernesta d., dzimis 1886.g. Ilūkstes apriņķī, Salienes
pagastā, Rezgaļu muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42786.
1929. Salensk[i]s [Salenieks] Krišjānis Jēkaba d., dzimis 1880.g. Balvu apriņķī, Erbenskas
(Abrenes /?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, mežzinis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas(?) apriņķī,
Pompolnavas [Pampāļu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41075.
1930. Salijums [Sālījums] Rūdolfs Mārtiņa d., dzimis 1901.g. Jeļevarskas [Lielvārdes] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07. 1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.09.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42819.
1931. Salinieks Ivans [Jānis] Franča d., dzimis 1912.g. Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā,
apdz.v. Kriņevo (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK
karaspēka Jaroslavļas apgabalā kara tribunāls 31.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 24.06.1941.g.,
termiņa beigas – 24.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 08.12.1941.g. no Jaroslavļas, miris
20.01.1942.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 54856.
1932. Saļips Grigorijs Fjodora [Teodora] d., dzimis 1887.g. Čerkaskas apgabalā, Umaņas
pilsētā (Ukraina), ukrainis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, partijas ”Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Melau [Mellaču]
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.01.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42777.
1933. Sališs Staņislavs Josifa d., dzimis 1912.g. Latvijā, latgalietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Veļikolukskas/Kaļiņinas/Tveras)
apgabalā, Iļjinskas rajonā, Kukujevo sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
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termiņa sākums – 23.06.1938.g., termiņa beigas – 23.06.1948.g., ieradās Vjatlagā
01.12.1938.g. no Kirovas, miris 18.09.1942.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 19210.
1934. Salmiņš Kārlis Reinholds Jāņa d., dzimis 1887.g. Madonas apriņķī, Savenskas
(Sāvienas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, telegrāfists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils apriņķī,
Krustpils pilsētā, Cesud [Cēsu] ielā 22, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42812.
1935. Salna Jānis Valdemārs Augusts Jāņa d., dzimis Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas apriņķī, Platones pagastā, Mežes [Vēžu kroga] mājās (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
04.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41123.
1936. Samovičs Alfons Kastapa (Kastana) [Kajetana] d., dzimis 1907.g. Kuldīgas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “liels tirgotājs”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Mucnekju [Mucenieku] ielā 4), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41087.
1937. Sams Mārtiņš Voldemāra d., dzimis 1892.g. Rīgas apriņķī, Allažu pagastā Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (inteliģentiem), izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, jurists, žurnālists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Strūgu
ielā 3, dzīv.8., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41640.
1938. Samuševs Antons Antona d., dzimis 1878.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā
(Latvija), latvietis (latgalietis/?/), PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ļeščici [Luščinci] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 11.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42783.
1939. Samuševs Tomašs Vikentija d., dzimis 1874.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā
(Latvija), latgalietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas
apriņķī, Paldenskas (Pildas) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris ([pirms sprieduma pasludināšanas)
24.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42834.
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1940. Sangovičs Kārlis Ādama d., dzimis 1903.g. Rēzeknes apriņķī, Sakstagala pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (apdz.v. Ievkari/?/), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 21.04.1943.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42848.
1941. Sants Aleksandrs Romana d., dzimis 1898.g. Smoļenskas apgabalā, Kardimovas
rajonā, Smogoļa apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Petrovo/?/ sādžā), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes troika 26.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.01.1938.g., termiņa beigas – 16.01.
1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g., no Smoļenskas, miris 30.01.1943.g.,
6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16648.
1942. Sants Ivans Romana d., dzimis 1894.g. Smoļenskas apgabalā, Kardimovas rajonā,
Smogoļa apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā(?), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 10.10.1938.g.
par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 26.06.1938.g., termiņa beigas – 26.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 03.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 18627.
1943. Sapožņikovs Georgijs Ivana d., dzimis 1885.g. Novgorodas apgabalā, Starorusskas
apriņķī (rajonā) (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks-mājamatnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.06.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41621.
1944. Sauja Jānis Jāņa d., dzimis 1893.g. Valkas (Madonas/?/) apriņķī, Novogulbenskas
(Jaungulbenes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, pārdevējs, tirgotājs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā, Sarkanarmijas ielā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 23.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41085.
1945. Sauleskalns Ernests Ernesta d., dzimis 1873.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem (muižniekiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī,
Kurmales pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41622.
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1946. Saulītēns Arnolds Jāņa d., dzimis 1901.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, šoferis,
mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (L.Smilenu [Smilšu] ielā 16, dzīv.7.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 20.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41639.
1947. Saulītis Arnolds Friča d., dzimis 1909.g. Liepājas apriņķī, Embūtes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 8 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, kalpotājs (instruktors jaunatnes jautājumos/?/), līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 19.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41130.
1948. Saulītis (Saulatis) [Somlīte] Mārtiņš Kriša d., dzimis 1901.g. Tukuma (Bauskas/?/)
apriņķī, Zālītes [Zantes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
16.12. 1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
09.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41141.
1949. Saulkalns Kārlis Jāņa d., dzimis 1904.g. Mitavas (Jelgavas) apriņķī, Velauces (Vecauces/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 09.12.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42747 .
1950. Sauls (Sleinis) [Saule-Sleinis] Kristians [Krišjānis] Kristiana [Krišjāņa] d., dzimis
1871.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41089.
1951. Sausiņš Augusts Fridriha d., dzimis 1893.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā, Čiževas
ciema padomē (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika 28.09.1938.g.
pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 13.03.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 16642.
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1952. Sausiņš Jānis Otto d., dzimis 1898.g. Madonas apriņķī, Novogulbenskas (Jaungulbenes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde:
“bijušais Latvijas Armijas leitnants”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas pilsētā,
Uzvaras ielā 13 [42], izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42752.
1953. Savickis Pēteris Ivana [Jāņa] d., dzimis 1913.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība– zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Vaļeņaja [Valkas] ielā 39,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42796.
1954. Savičs Pāvels Gavrila d., dzimis 1902.g. Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā (Latvija), polis,
PSRS pavalstnieks no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Sarkanarmijas ielā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 13.06.1941.g., termiņa beigas – 13.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.03.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42791.
1955. Sokolovskis [Sakne] Vilhelms Kriša d., dzimis 1901.g. Ilūkstes apriņķī, Salsinskas
(Salienaskas/?/) pagastā, Mežņeju(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes
apriņķī, Asares pagastā, Asares apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – 42768.
1956. Sedļins Francis Germana d., dzimis 1877.g. Vitebskas guberņā (Baltkrievija/?/),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
apgabalā, Holmžirkovas apriņķī, kolhozā “Kultūra”(?) (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 14.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10., un 58.11. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 28.06.1938.g., termiņa beigas – 28.06.
1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 23.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16651.
1957. Sedļins Ivans Franča d., dzimis 1908.g. Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovas rajonā,
Buličevo sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 20.03.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16650.
1958. Sedols Kārlis Klāva d., dzimis 1892.g. Mitavas (Jelgavas) apriņķī, Bumskas(?) [Bēnes]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
378

S

Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja Cēsu(?) apriņķī, Amuteskas (Amateskas/?/) pagastā [Aizputē, Avotu ielā 4a],
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41066.
1959. Sedols Miķelis Jēkaba d., dzimis 1899.g. Kmetskas [Kalētu] pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks no strādniekiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
dārznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41135.
1960. Sedoļs [Sedols] Migenis [Miķelis] Jēkaba d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Dunikas
pagastā, Sedoļu mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā, Pupeižu mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 30.08.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41113.
1961. Seiļa Ivans [Jānis] Franča d., dzimis 1898.g. Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (brigadieris), līdz arestam dzīvoja Rēzeknes stacijā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42840.
1962. Sekuns Berka Icika d., dzimis 1875.g. Vitebskas guberņā (Pleskavas apgabalā) Sebežas
pilsētā (Baltkrievija/Krievija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, maiznieks, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.071941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 09.12.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – 41618.
1963. Selga Jānis Artura d., dzimis 1916.g. Madonas apriņķī, Cesvaines pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 7 klases, bezpartejiskais,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
09.11.1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41127.
1964. Seļickis [Selickis] Antons Ivana [Jāņa] d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī, Viļānu
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais policists”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dzirkovas [Dzirnavu] ielā 23), ieradās Vjatlagā
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13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10-1.panta piesprieda augstāko soda
mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.42803. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1965. Sembiņš Mārtiņš Kristapa d., dzimis 1897.g. Kuldīgas apriņķī, Kurmales pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, finanšu-banku darbinieks, kalpotājs (kontrolieris), līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Kuldīgas pilsētā, Uzvaras ielā 36, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
25.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41136.
1966. Semendjajevs Mihails [Miķelis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1899.g. Ludzas pilsētā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, tehniķis mehāniķis, speciālā norāde: “bijušais tirgotājs”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Režickas [Rēzeknes] [Latgales] ielā 74, dzīv. 1.),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 21.09.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42795.
1967. Semjonovs (Joksts) Donāts Alekseja d., dzimis 1903.g. Daugavpils apriņķī, Aglonas
pagastā, Berskalnis [Bērzkalnu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.09.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42789.
1968. Semkāns [Sjomkāns] Francis Augusta d., dzimis 1884.g. Ludzas apriņķī, Ludzas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Nautrēnu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 28.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42739.
1969. Sepps Kuzma Matveja d., dzimis 1900.g. Smoļenskas apgabalā, Kardimovas rajonā,
Markoti apdz.v. (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Zalužskas rajonā, Petrovo sādžā (Krievija), IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc KPFSR KK 58.10 panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.07.1938.g., termiņa beigas – 16.07.
1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 05.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18638.
1970. Serackis Pēteris Matveja d., dzimis 1892.g. Plockas vojevodistē, Ļeņičickas [Ļenčicas]
apriņķī, Kteri apdz.v. (Polija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Vidusceļejeva[?] ielā 14, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
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no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41138.
1971. Sērdienis (Serdnenis) Arnolds Miķeļa d., dzimis 1896.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, komersants (“tirgonis”), speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Rīgas ielā 19, dzīv. 1.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41119.
1972. Serebro Meiers Mendeļa d., dzimis 1881.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no īpašniekiem (namu īpašniekiem), izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, speciālā norāde: “namu īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 22.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41637.
1973. Seržāns Eduards Jura d., dzimis 1894.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas pagastā,
Pulcenes(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.09.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42801.
1974. Seržāns Roberts Jura d., dzimis 1898.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas pagastā, Pupelcens
apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: ”kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Brimeki [Būvnieku] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.
1944.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42805.
1975. Seskis Jānis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1911.g. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Bauskas
pilsētā, Brīvības bulvārī, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 10.02.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42758.
1976. Sikaus Eduards Otto d., dzimis 1892.g. Ļifļandijā (Latvija/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Veļižas
pilsētā, Spartaka ielā 17, dzīv.19, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc
KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 17.07.1938.g., termiņa beigas – 17.07.1948.g., ieradās Vjatlagā
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02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 01.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16659.
1977. Siks Jānis Jura d., dzimis 1871.g. Jurjevas (Tartu/?/) apriņķī, Kuršne apdz.v. (Igaunija/?/), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Lielauces pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.06.[?]1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41620.
1978. Silaisproiges [Silasproģis] Miķelis Miķeļa d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Rucavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41114.
1979. Silanžs Ādolfs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1889.g. Rīgas(?) apriņķī, Odžinskas (Ādažu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Berzigaļskas (Bērzgales/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42839.
1980. Silavs Izidors Eduarda d., dzimis 1908.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis, speciālā norāde: “kulaka dēls”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42769.
1981. Silenieks Andrejs Anša d., dzimis 1903.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, šoferis, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41115.
1982. Silenieks Kārlis Godarta (Goderta) d., dzimis 1889.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
frizieris, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Ogres stacijā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 24.05.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 5 gadiem, termiņa sākums 19.12.1940.g., termiņa beigas – 19.12.1945.g., ieradās
Vjatlagā 14.07.1941.g. no Rīgas, miris 24.12.1941.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41667.
1983. Silgailis Aleksandrs Indriķa d., dzimis 1889.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
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kalpotājs, (pārdevējs), līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Kraukļu(?) mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42778.
1984. Silings Leonhardts Aleksandra d., dzimis 1908.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, bezpartejiskais, iespiedējs, līdz arestam dzīvoja Tallinas
pilsētā (Igaunija), Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 13.09.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 25.06.1941.g., termiņa beigas – 25.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 19.09.
1941.g. no Kirovas, miris 28.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 48323.
1985. Siliņš Ādams Ivana [Jāņa] d., dzimis 1912.g. Aizputes apriņķī, Jūrkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Aizputes
apriņķī, Sakas pagastā, piena punktā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g.
par ”piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.04.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41094.
1986. Siliņš Andrejs Andreja d., dzimis 1896.g. Ventspils apriņķī, Užavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Silakogaja [Silkāju] mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41624.
1987. Siliņš Ivans [Jānis] Indriķa d., dzimis 1899.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā,
Dzeņu apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (mašīnists), līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42808.
1988. Siliņš Roberts Indriķa d., dzimis 1906.g. Tukuma (Bauskas) [Talsu] apriņķī, Zālītes
(Zemītes [Lestenes]) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41142.
1989. Sīlis Ansis Jāņa d., dzimis 1907.g. Bauskas apriņķī, Codes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolu383
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cionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14 .06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42825.
1990. Sīlis Artūrs Kārļa d., dzimis 1904.g. Valmieras apriņķī, Katvaru pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
mūziķis, pasniedzējs, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41104.
1991. Sīlis Jāzeps Pētera d., dzimis 1896.g. Aizputes apriņķī, Ašivangas [Alšvangas] pagastā,
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41071.
1992. Sils Rūdolfs Ernests Arturs Friča d., dzimis 1896.g. Ventspils apriņķī, Dundagas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41100.
1993. Siļvs Antons Kazimira d., dzimis 1892.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā, Makarovkas
apdz.v., (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42849.
1994. Singirskis Leons Aleksandra d., dzimis 1908.g. Ludzas apriņķī (Latvija), baltkrievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Ludzas(?) apriņķī, Ziluki [Zilupes] stacijā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42847.
1995. Sīpols Fricis Arvits [Arvīds Rūdolfs] Matīsa d., dzimis Kuldīgas apriņķī, Sātiņu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41068.
1996. Sīpols Kārlis Jēkaba [Jāņa] d., dzimis 1912.g. Rīgas apriņķī, Birzgales pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
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organizācijas biedrs, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 25.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42763.
1997. Sirmbārdis Jānis Antona [Andža] d., dzimis 1897.g. Vendenes (Cēsu)[?] [Madonas]
apriņķī, Bērzones(?) [Bērzaunes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Bauskas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42820.
1998. Sisenis (Zenors) [Sisenis-Zenfs] Alfrēds Aleksandra d., dzimis 1893.g. Jelgavas apriņķī,
Vircavas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un
58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 41124. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
1999. Skabardis Fricis Miķeļa d., dzimis 1905.g. Liepājas apriņķī, Virgas pagastā, Vainašu(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – 6
klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Rubežu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41129.
2000. Skabardis Ernests Arvīds Nikolaja d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Fridriha ielā 8, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 07.01.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41122.
2001. Skangels Nikolajs Donāta d., dzimis 1880.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kalpotājs (linsēklu brāķeris), līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Makašēnu
pagastā, Dreiverovkas mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42846.
2002. Skantiņš [Skanstiņš] Jānis [Reinholds] Andreja d., dzimis Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks (meistars), līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Neretas pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
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LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42813.
2003. Skomijensters (Skomnensters) [Skolmeistars] Hermanis [Valta d.], dzimis 1909.g.
Vindavas (Ventspils) apriņķī, Ventas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41103.
2004. Skorodjilovs [Skorodilovs] Vikentijs Nikolaja [Nikodima] d., dzimis 1894.g. Ludzas
apriņķī, Pasienes pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Savelžri apdz v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
31.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42787.
2005. Skratuļnieks [Skrituļnieks] Jānis Tora [Jura] d., dzimis 1904.g. Rīgas apriņķī, Kokneses
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, dzelzceļnieks, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Ogresgala pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 11.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41636.
2006. Skraustiņš Viktors Andreja d., dzimis 1893.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (zemes īpašniekiem), izglītība –
4 klases, bezpartejiskais, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz arestam dzīvoja
Ludzas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 30.12.1942.g. par “spiegošanu”
un par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 19.10.1943.g. (pēc
pirmstermiņa atbrīvošanas 16.10.1943.g.), 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42744.
2007. Skrejāns Donāts Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1894.g. Ilūkstes apriņķī, Rudenskas
[Rubenes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42764.
2008. Skribo Kārlis Jāņa d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Zālītes (Vecmuižas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis, [krāšņu] mūrnieks, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Jeravskas
[Irlavas] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.08.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41083.
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2009. Skrinda Antons Jāzepa d., dzimis Daugavpils apriņķī, Līksnas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Vamboļi [Zabolotišku] apdz.v.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42770.
2010. Skudra Pēteris Indriķa d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (brigadieris), līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41134.
2011. Skudrs [Skudra] Krists [Krišs] Jāņa d., dzimis 1887.g. Kuldīgas apriņķī, Raņķu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalējs, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zlēku pagastā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
06.07.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41625.
2012. Skuja Antons Semjona d., dzimis 1906.g. Ļeņingradas apgabalā, Kolpino pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, speciālā norāde:
“aizsargu nodaļas komandieris”, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Rubenes
pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42766.
2013. Skuja Jānis Jāņa d., dzimis 1877.g. Jēkabpils apriņķī, Medenskas (Medņu) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “vecākais policists”, līdz arestam
dzīvoja Rīgas apriņķī, Ļepkaļņi [Liepkalnu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 20.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42780.
2014. Skuja Kārlis Pēteris Eduards Andreja d., dzimis 1894.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, sakarnieks (telefona–telegrāfa tehniķis), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Annas ielā 22), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts,Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41074.
2015. Skuja Rūdolfs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1878.g. Vencaleskas (?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
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biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Kr.Valdemāra
ielā 23, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 42835.(?) (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2016. Skujenieks [Teodors] Alfrēds Jēkaba d., dzimis 1876.g. Bauskas apriņķī, Svitenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.05.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42815.
2017. Skusts Osvalds Teodors Kristapa d., dzimis 1911.g. Pokrajas(?) apdz.v. (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41101.
2018. Skutāns Jāzeps Jāzepa [Jāņa] d., dzimis 1913.g. Rēzeknes apriņķī, Rēznas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Krimuļskaja [Krimuldas] ielā 2, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42775.
2019. Skuteļs [Skutels] Pēteris Andreja d., dzimis 1895.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes apriņķī, Saluskas [Silajāņu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 19.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42838.
2020. Skuteņs [Skutelis] Pēteris Ivana d., dzimis 1901.g. Daugavpils apriņķī, Rudzētu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.03.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42776.
2021. Sloka (Sloks) Jānis Jāņa d., dzimis 1895.g. Rīgas apriņķī, Salaspils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Tāšu [Durbes]
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41069.
2022. Sloka Kārlis Kārļa d., dzimis 1902.g. Rīgas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 8 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs,
galdnieks, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41148.
2023. Slokenbergs Eduards Jāņa d., dzimis 1891.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurinātājs, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41630.
2024. Slokenbergs Jānis Jāņa d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība”
biedrs, šoferis, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Rundāles pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42818.
2025. Sloskāns Vladislavs Bernolda [Bernarda] d., dzimis 1898.g. Ludzas(?) apriņķī, Ciblas/?/
pagastā, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42832.
2026. Slutins Arturs Matveja d., dzimis 1898.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Viru (Rakveres/?/) apriņķī, Kundas(?) pagastā (Igaunija), Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 12.12.1941.g. pēc KPFSR KK 58.13.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums 27.04.1941.g., termiņa
beigas – 27.04.1951.g., ieradās Vjatlagā 28.12.1941.g. no Kirovas, miris 15.05.
1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 57578.
2027. Smiksts (Smikte) Alfrēds Samana [Zāmuēļa] d., dzimis 1904.g. Liepājas apriņķī,
Gramzdas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, tirdzniecības darbinieks, pārdevējs, līdz
arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 12.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41300.
2028. Smilktiņš Vilis [Konrāds] Kārļa d., dzimis 1907.g. Jēkabpils apriņķī, Seces pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
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bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “dzirnavu īpašnieks”,
līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Zalves pagastā, Stradu mājās (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42824.
2029. Smirnovs Konstantīns Konstantīna d., dzimis 1890.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
inženieris tehnologs, speciālā norāde: “bijušais virsnieks”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 09.01.1943.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 03.08.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42797.
2030. Smukulis Elmārs Pētera d., dzimis1904.g. Valkas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dzelzceļnieks (lokomotīves mašīnists), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Talsu apriņķī,
Stendes stacijā, Strēlnieku ielā 10, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41121.
2031. Sniedze Augusts Ivana d., dzimis 1885.g. Vendenes (Cēsu /Madonas/?/) apriņķī,
Sarkaņu pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
apriņķī, Kavnašskas (Kaunatas/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 29.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42836.
2032. Sniķeris Roberts Kārļa d., dzimis 1913.g. Krievijā, latvietis, PSRS pavalstnieks no
kalpotājiem izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz
arestam dzīvoja Jelvitskas [Lielvārdes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42822.
2033. Sniķeris Ernests Jāņa d., dzimis1886.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, inženieris tehnologs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Škulu [Šķūņu] ielā 21, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41077.
2034. Sniķis [Zinkeviča] Berta Jura m., dzimusi 1892.g. Bauskas apriņķī, Vecsaules pagastā
(Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskā, šuvēja, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
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atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi 05.06.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40035.
2035. Snipens Alfons Krišjāņa [Kriša] d., dzimis 1902.g. Jelgavas (Bauskas/?/) apriņķī, Iecavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Grobiņas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07. 1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.11.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41116.
2036. Sodums Andrejs Andreja d., dzimis 1887.g. Bauskas apriņķī, Vecumnieku pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.12.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42749.
2037. Sokolovs Rodions Ionas [Jona] d., dzimis 1889.g. Daugavpils apriņķī, Skaistas pagastā,
Nikolaški [Niponišķu] apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “nelegālu
robežas šķērsošanu” piesprieda brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1944.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 27.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42788.
2038. Sokolovs Bartolomejs (Varfolomejs) [Ivana d.], dzimis 1894.g. Ilūkstes apriņķī, Silenes
pagastā, L.Raki apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem,
pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 20.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42784.
2039. Solovjevs [Solovjovs] Ļevs Viktora d., dzimis 1906.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem izglītība – vidējā, biedrības “Sokol”(?)
[“Vanags”] biedrs, kalpotājs (kasieris), speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
jefreitors [kaprālis]”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Viļņas ielā 94), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 11.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42765.
2040. Solovjevs Nikolajs Vasilija d., dzimis 1887.g. Pleskavas apgabalā, Ostrovas apriņķī
(Požereveckas rajonā), Višegorodas pagastā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
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Solovjevu(?) viensētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.05.1941.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
30.09.1940.g., termiņa beigas – 30.09.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.07.1941.g. no
Rīgas, miris 13.01.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41668.
2041. Sorkins Abrams [Ābrams] Joseļs Ševoka [Ševaha] d., dzimis 1898.g. Daugavpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Imantas ielā 96),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42829.
2042. Sorkonabals [Sarkanābols] Augusts Jāņa d., dzimis 1903.g. Cēsu apriņķī, Gatartas
pagastā, Dunijes(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris-celtnieks, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Ļetu [Liepu] ielā 29, dzīv.1., izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.01.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41112.
2043. Spalis Krišens [Krišjānis] Krišitoda [Kristapa] d., dzimis 1882.g. Bauskas apriņķī,
Svitenes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.03.1942.g.,
7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42757.
2044. Spangers Jānis Jēkaba d., dzimis 1896.g. Rīgas (?) apriņķī, Tomenskas (Tomes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Balvu
[Bauskas] apriņķī, Vorsitskas [Vecsaules] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 06.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42814.
2045. Spēlmanis Arvīds Andreja d., dzimis 1910.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, mākslinieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g.
no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.10.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – 41634.
2046. Spilve Ivans [Jānis] Indriķa d., dzimis 1906.g. Daugavpils (Jēkabpils/?/) apriņķī,
Gruzpeltskas (Krustpils/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Krustpils stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas), 20.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42810.
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2047. Spicbergs Jānis Friča d., dzimis 1877.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī, Donganskas
(Dundagas) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Spiceļu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41079.
2048. Spirģis Jēkabs Jāņa d., dzimis 1876.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, namdaris, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 41619. (Iestādes K–231 arhīvā [tās] nav).
2049. Spraude Fricis Dāvida d., dzimis 1894.g. Liepājas apriņķī, Aizviķu pagastā, Kuruma
[Krauļu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, arestēts 14.06.1941.g. ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc KPFSR KK 58.4.panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 41131.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2050. Spredis Jēkabs Ivana d., dzimis 1901.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Safonovas rajonā, Triļičņi
apdz.v., (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc KPFSR KK
58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 15.07.
1938.g., termiņa beigas – 15.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 08.09.1939.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18651.
2051. Sprīdis Fricis Jāņa d., dzimis 1873.g. Jelgavas apriņķī, Zaļenieku pagastā (Latvija),
latvietis(?), PSRS pavalstnieks, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Jelgavas apriņķis,
Zaļenieku pagasts, Mazdunču apdz.v., precējies, ģimene izsūtīta 14.06.1941.g.(?), IeTK
orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.(?) no PSRS
IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), kā izmeklēšanā esošais (“sociāli
bīstams elements”), miris (pirms lēmuma pieņemšanas izmeklējamajā lietā) 10.07.
1941.g.(?), 7.lagpunkts(?), Jagodnija(?) ciemats; ģimenes sastāvs 14.06.1941.g.:
sieva – Lavīze, dzim. 1878.g., mirusi trimdā(?), reģistrācijas ieraksts ierodoties
Vjatlagā – Nr. 43015, uzskaites-ierindas kartiņa un ieslodzītā personīgā lieta Vjatkas
LDN –Iestādes K-231 – Vjatkas LIMP arhīvā nav atrasta, arhīva-uzskaites lieta –
Nr.20820/10692(?), ÓŹĻ – 270.
2052. Spriņģis Broņislavs Antona d., dzimis 1914.g. Daugavpils apriņķī, Višķu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM karaspēka kara
tribunāls 21.12.1948.g. pēc KPFSR KK 58.11-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu
uz 25 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 30.10.1948.g.
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termiņa beigas – 30.10.1973.g., ieradās Vjatlagā 23.05.1949.g. no Rīgas, miris
15.03.1952.g., 13.lagpunkts, Razdjeļnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.119458.
2053. Sproģis Ādolfs Kristofora [Kristapa] d., dzimis 1894.g. Ventspils apriņķī, Piltenes
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Ventspils(?) apriņķī., Pulzenskas (Puzes/?/) pagastā, Licenskej [Līcenieku] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41088.
2054. Sproģis Jānis Jāņa d., dzimis 1898.g. Bauskas apriņķī, Kurmenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42755.
2055. Sproģis Voldemārs [Jēkaba d.], dzimis 1897.g. Bauskas apriņķī, Isļetskas (Īslīces/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42831.
2056. Sprūde Alfrēds Friča d., dzimis 1914.g. Liepājas apriņķī, Vecpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Aizputes
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41106.
2057. Sprūde Fricis Klāva d., dzimis 1890.g., Liepājas apriņķī, Vecpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
dzirnavnieks, dzirnavu īpašnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.08.
1944.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija(?) ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41109.
2058. Sprūdiņš [Spudiņš] Andrejs Andreja d., dzimis 1880.g. Bauskas apriņķī, Stelpes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, skolotājs, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas podporučiks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.08.
1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42762.
2059. Sprūds Fricis Indriķa d., dzimis 1907.g. Liepājas apriņķī, Purmsātu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
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organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41132.
2060. Stabulnieks Andrejs Friča d., dzimis 1889.g. Liepājas apriņķī, Vecpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī,
Cīravas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)16.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41099.
2061. Stabulnieks Jānis Franča (Friča) d., dzimis 1897.g. Aizputes apriņķī, Vecpils pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, “Progresa savienības” biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, dzīves vieta līdz
arestam: Latvija, Aizputes pilsēta, 1.maija iela 26; precējies, 2 bērni (meitas), ģimene
izsūtīta uz Krasnojarskas novadu, Manskas rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja
14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), atradās 7.,11. un 5.(CIZO) lagpunktā, izvests 13.04.1943.g. “ārpus nometnes”, piespriests
“augstākais soda mērs”(?), nošauts(?), Kirovas pilsēta(?); ģimenes sastāvs 14.06.1941.g.:
sieva – Auguste Mārtiņa m., dzim. 1901.g., atbrīvota 27.02.1957.g., meita – Gundega
Jāņa m., dzim. 1924.g., atbrīvota 05.01.1957.g., meita – Rasma Jāņa m., dzim.1925.g.,
atbrīvota 16.09.1956.g.; personālā lieta – Nr.41092. (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 –
Vjatkas LIMP arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr. 16912/П – 5816, УКП-135.
2062. Staķis Alfrēds Miķeļa d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija), latvietis PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, skolu
darbinieks, līdz arestam dzīvoja Talsu aprinķī, Upesgrīvas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41120.
2063. Stalbuļancs Pāvels Kazimira d., dzimis 1906.g. Ļeņingradas apgabalā, Kolpino pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā,
Ļeņingradas (Sankt-Pēterburgas) pilsētā, Vasilija sala,Tučkovas(?) krastmala, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.6.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 31.01.1938.g., termiņa beigas – 31.01.
1948.g., ieradās Vjatlagā 06.11.1938.g. no Kirovas, miris 10.03.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16904.
2064. Stalidzāns Aleksejs Staņislava d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sumenieku
[Samenīku] apdz.v.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par «piederību
kontrrevolucionārai organizācijai» piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42804.
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2065. Staltmans Ivans Mārtiņa d., dzimis 1881.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovas rajonā
(Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 28.06.1938.g.,
termiņa beigas – 38.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
20.04.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16670.
2066. Staļģis Roberts Miķelis Jāņa d., dzimis 1894.g. Jelgavas apriņķī, Jeļiseiskas (Elejas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.
1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41144.
2067. Stankevičs Alberts Ādama d., dzimis 1904.g. Ilūkstes apriņķī, Prodes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, namdaris, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par «piederību kontrrevolucionārai organizācijai»
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41072.
2068. Stankevičs Vilis Hristofora [Krišjāņa] d., dzimis 1888.g. Bauskas apriņķī, Bārbeles
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, desu meistars, speciālā norāde: «tirgotājs», līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Bauskas pilsētā, Vienības ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
03.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42748.
2069. Staris Pēteris Franča d., dzimis 1905.g. Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils(?) apriņķī, Dundanskas
(Dundagas/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.01.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41095.
2070. Startis [Starķis] Jānis Andreja d., dzimis Rēzeknes [Rīgas] apriņķī, Lielvārdes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
partijas «Zemnieku savienība» biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
«kulaks» līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas
pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.42827. (Iestādes K-231 arhīvā [tās]
nav).
2071. Staune [Straupe] Jānis Jāņa d., dzimis 1904.g. Rīgas apriņķī, Dalenskas (Doles/?/)
pagastā, Ērču mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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zemākā, bezpartejiskais, traktorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Celmiņu
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 04.05 1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41633.
2072. Stauns [Staune] Alfrēds Kārļa d., dzimis 1880.g. Madonas apriņķī, Jaungulbenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, mežzinis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas mežniecībā, Kokneses
mežsaimniecībā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1942.g. pēc
KPFSR KK 58.2. un 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.
1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā
lieta arhīvā – 42811. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2073. Stengrevics Eduards Mitkeļa [Miķeļa] d., dzimis 1901.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par «piederību kontrrevolucionārai organizācijai»
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 19.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41107.
2074. Stepans Pāvels Ernsta d., dzimis 1906.g. Jēkabpils (?) apriņķī, apdz.v. Fidarvstat
(Fridrihštates/Jaunjelgavas/?/ pilsētā), (Latvija), čigāns, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja Ventas apdz.v., Jakobštates (Jēkabpils/Ventspils/?/) apriņķī (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā «sociāli bīstamam elementam» piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.04.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42798.
2075. Steps Alfrēds Stepana d., dzimis 1883.g. Valkas (Madonas/?/) apriņķī, Jaungulbenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem («no liela zemes
īpašnieka ģimenes»), izglītība –zemākā, bezpartejiskais, frizieris, speciālā norāde:
«bijušais Latvijas Armijas kaprālis», līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā [Bauskas
apriņķa Iecavas pagastā], izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42756.
2076. Stiebriņš Pēteris Jēkaba d., dzimis 1915.g. Ilūkstes apriņķī, Susējas pagastā, Akņenskas(?) [Aknīstes] stacijā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā «sociāli bīstamam elementam»
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.03.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42828.
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2077. Stiga Žanis (Ivans) Franča d., dzimis 1894.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, 1.klases galdnieks,
speciālā norāde: «darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs», līdz arestam
dzīvoja Krievijā, Ivanovo pilsētā, Atsevišķā šķērsielā (Отдельный переулок) 7, IeTK
karaspēka Jaroslavļas apgabalā kara tribunāls 15.08.1939.g.(?) pēc KPFSR KK 1752.2 un 58.8. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem un tiesību atņemšanu
uz 3 gadiem, termiņa sākums – 02.06.1937.g., termiņa beigas – 02.06.1945.g., ieradās
Vjatlagā 21.04.1940.g. no Ivanovas, miris 30.12.1940.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 31819.
2078. Stikāns Aloizs Jura d., dzimis 1900.g. Daugavpils(?) apriņķī, Livenhofas [Līvānu]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 2 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42773.
2079. Stirns Ivans Ivana d., dzimis 1979.g. Mogiļevas guberņā, Ļiozņenskas pagastā
(Vitebskas apgabalā, Ļiozņenskas rajonā), Kumečino apdz.v. (Baltkrievija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā,
sovhozā «1905.gads»(?) (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc
58.6., 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 09.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16681.
2080. Stivriņš Vincentins [Vincents] Augusta d., dzimis 1907.g. Daugavpils apriņķī, Izvaltas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, namdaris, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija),
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941.g. pēc KPFSR
KK 58.13. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 11.07.1943.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42830.
2081. Stokgauza Ivans [Jānis] Josifa d., dzimis 1911.g. Ludzas apriņķī, Istras pagastā,
Staraja Sloboda [Vecslabadā] apdz.v. (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, pārtikas ražošanas darbinieks,
maiznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK karaspēka Jaroslavļas
apgabalā kara tribunāls 12.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
19.09.1941.g., termiņa beigas – 19.09.1951.g., ieradās Vjatlagā 08.12.1941.g. no
Jaroslavļas, miris 20.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 54865.
2082. Stomma Juliāns Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1899.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – sākumskola, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tautas iela 30, dzīv.8), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
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sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42793.
2083. Stormans Ivans Pētera d., dzimis 1890.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā
(Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes troika pēc KPFSR KK 58.10.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.07.1938.g.,
termiņa beigas – 16.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
23.06.1939.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16675.
2084. Stradzins [Strazdiņš] Ivans Ivana d., dzimis 1899.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Novgorodas)
apgabalā, Demjanskas rajonā, kolhozā “Sarkanā Bāka” (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes troika 08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 18.07.1938.g., termiņa beigas – 18.07.
1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 28.09.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18661.
2085. Straudovskis Alfrēds Jāņa d., dzimis 1901.g. Jelgavas aprinķī, Elejas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Zaļenskas [Zaļenieku] pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta ahīvā – Nr 41081.
2086. Strauss Vilis Friča d.,dzimis 1906.g. Guldskas (Kuldīgas/?/) apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs (izpildkomitejas sekretārs), līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Litavskas(?) [Remtes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.05.1942.g., 2.lagpunkts Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41084.
2087. Strautiņš Aleksandrs Kārļa d., dzimis 1902.g. Ilūkstes (Tukuma/?/) apriņķī, Jaunpils
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, pusanalfabēts,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Mātera [A.Upīša] ielā 35, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 19.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41110.
2088. Strautiņš Jānis Jāņa d., dzimis 1903.g. Jelgavas (Bauskas/?/) apriņķī, Vecmuižas
(Zālītes) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – 3 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Jelgavas pilsētā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
399

S

Juhnovas LDN, miris 10.06.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41126.
2089. Strautmanis (Laure) [Lauris] Žanis Jāņa d., dzimis 1895.g. Jelgavas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, kalējs, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī, Īslīces pagastā, Bērziņu mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41145.
2090. Strautnieks Arvīds Jāņa d., dzimis 1896.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas
leitnants”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Strautnieku mājās), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums– 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 03.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42771.
2091. Strautnēns [Strautnieks] Josifs [Jāzeps] Hristofora [Kriša] d., dzimis 1881.g. Bauskas
apriņķī, Skaiskas (Skaistkalnes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40746.
2092. Strauts [Andersons] Krišs (Krešs) Otto d., dzimis 1895.g. Aizputes(?) apriņķī,
Valtaiskas (Valtaiķu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku savienība “ biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41102.
2093. Strauts (Mokoļevskis) Ludvigs Antona d., dzimis 1895.g. Ilūkstes apriņķī, Laucesas
pagastā, Strautolasi(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, militārpersona, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
kapteinis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42781.
2094. Strauts Mārtiņš Jānis Mārtiņa d., dzimis 1905.g. Jelgavas apriņķī, Naudītes pagastā,
Anšmožu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Dobeles pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
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09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41082.
2095. Strauztiņš [Strautiņš] Andrejs Mārtiņa d., dzimis 1879.g. Bruzkinskas(?) {Bruknas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, [krāšņu] mūrnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42753.
2096. Strazds Arnolds Jāņa d., dzimis 1916.g. Jaroslavļas apgabalā, Ribinskas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g.(?), termiņa beigas – 14.06.1946.g.(?), ieradās
Vjatlagā no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.08.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā Nr. 41108.
2097. Strazdiņš Fricis Friča d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī, Statinskas [Sātiņu] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zikņu/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 21.08.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41627.
2098. Strazdiņš Juris Kārļa d., dzimis 1914.g. Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Dundanskas (Dundagas/
?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.07.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41096.
2099. Strazdiņš Kārlis Ernesta d., dzimis 1900.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī, (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07. 1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41097.
2100. Strazdiņš Nikolajs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Vaitikeskas
(Valtaiķu/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Cnauskas (Cīravas/?/) pagastā,
Strazdiņu(?) mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41091.
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2101. Strazdiņš Pēteris [Ilzes d.], dzimis 1866.g. Jēkabpils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Ludzas
pagastā, Jemeļtekovo(?) muižā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42806.
2102. Streļns [Streļčs] Genrihs [Henrihs] Jēkaba d., dzimis 1899.g. Ludzas apriņķī, Kārsavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz
arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Nerzenskas (Nirzas/?/) pagastā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.,no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 09.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42842.
2103. Streņģis Anscis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1907.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā, Puļķu
mājās (Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.11.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41117.
2104. Strēlnieks Ernsts Jāņa d., dzimis 1892.g. Jēkabpils apriņķī, Sēlpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 13.09.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42902.
2105. Strēlnieks Jānis Jāņa d., dzimis 1901.g. Kuldīgas apriņķī, Ivandes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Tabiš/?/ mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 31.03.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41064.
2106. Strogonovs Jevgeņijs Aņisima d., dzimis 1911.g. Ļeņingradas guberņā, Popovkas
apdzv, (Krievija), krievs PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 5 klases,
Sociāldemokrātiskās partijas biedrs, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Ludzas pilsētā, Viestura ielā, PSRS IeTk Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g., miris 24.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42741.
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2107. Strogonovs Konstantīns Semjona d., dzimis 1913.g. Ludzas(?) apriņķī, Nerzanskas
(Nirzas/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4
klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42841.
2108. Strubergs Voldemārs-Johans Jāņa d., dzimis 1883.g. Bauskas apriņķī, Misas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Čaups [Čaupi] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42817.
2109. Strujevskis Pēteris Jāņa d., dzimis 1902.g. Aizputes apriņķī, Gudņekinskas (Gudenieku/?/) pagastā, Dižstruj(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā (sākuma), bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, PSRSB IeTK Sevišķā apspriede 22.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris 24.04.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41632.
2110. Strunke Johanna Klāva m., dzimusi 1873.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latviete, PSRS
pavalstniece, no strādniekiem, izglītība – 2 klases, bezpartejiskā, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Miera ielā 88, dzīv. 1.), izmeklēšanā esošā,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40036.
2111. Stucers Josifs [Jāzeps] Feliksa d., dzimis 1897.g.Ļucinskas (Ludzas) apriņķī, Zvezdinskas (Zvirgzdenes/?/) pagastā, Ramenovo(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ludzas pilsētā, Saules ielā 7, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 09.12.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42792.
2112. Stuklis Antons Ivana [Jāņa] d., dzimis 1911.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.03.1942.g.,11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42745.
2113. Stukļa Isidors Antona d., dzimis 1889.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes,
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zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 3
gadiem, termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1944.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.07.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42738.
2114. Stupigiņš [Stulpiņš] Pēteris Andreja d., dzimis 1908.g. Daugavpils apriņķī, Krumeļu(?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, kalpotājs (preču kasieris), līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.07.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42726.
2115. Sturipšs (Sturipēns) [Stūrītis] Vilis [Teodors] Jēkaba d., dzimis 1911.g. Ventspils
apriņķī, Veteskas (Ventas) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zemkopis (dārznieks), līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.05.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41623.
2116. Stūre Andrejs Ādolfs Andreja d., dzimis 1891.g. Ventspils apriņķī, Ventas[?] pagastā,
Tenkes(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g. 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41133.
2117. Stūris Arturs Andreja d., dzimis 1904.g. Ventspils apriņķī, Vārves pagastā, Kasparānu
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, traktorists, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zūru pagastā, Strintu(?) mājās (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 24.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41146.
2118. Stūris Kristans [Kristaps] Andreja d., dzimis 1887.g. Ventspils apriņķī, Vepreskas(?)[Vārves] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes,
zemkopis. Speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41147.
2119. Stūre Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Jēkabpils apriņķī, Sērenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
dzelzceļnieks (strādnieks, pārmijnieks), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.09.1941.g.,11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42816.
2120. Sturtis [Stūrītis] Andrejs Klaudija [Klāva] d., dzimis Hāzenpotas (Aizputes/Liepājas)
apriņķī (Latvija), PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, jūrnieks (stūrmanis, kapteinis), līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Cenkones(?) ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.11.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41067.
2121. Suharevskis Andrejs Andreja d., dzimis 1909.g. Rēzeknes apriņķī, Rezentovskas
(Rēznas/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils [Jēkabpils]
apriņķī, Krustpils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42800.
2122. Suķis Ervids [Edvīns] Jāņa d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī, Bauskas pagastā,
Ķiļkini mājās(?) Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
”kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 30.10.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42826.
2123. Sūna Oskars Jāņa d., dzimis 1896.g. Rīgas apriņķī, Vintingukazaskas (Vildogas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, kalējs, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā,
Blikklek(?) ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.02.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41065.
2124. Sunga (Šulcs) [Sūna] Alberts [Oļģerts] Jāņa d., dzimis 1902.g. Rīgas apriņķī, Sējas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, meža tehniķis, kalpotājs (mežsaimnieks), līdz arestam
dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā, Stedeņu(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41139.
2125. Sungalis Pēteris Miķeļa d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Dunikas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41073.
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2126. Sutra Mārtiņš [Valdemārs] Andreja d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Babenskas
(Bārbeles/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais
policists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Supodiņu/?/ mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42761.
2127. Svare Kārlis Dāvida d., dzimis 1894.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, bez specialitātes, speciālā norāde: “ darbā izmantošanas kategorija –
viegls fizisks darbs”, līdz arestam dzīvoja Tulas apgabalā, Donas rajonā, Lotorskoje
ciemā (Krievija), Tulas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1938.g. pēc
KPFSR KK 58.7. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 15 gadiem un
tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 26.03.1938.g., termiņa beigas –
26.03.1953.g., ieradās Vjatlagā 06.03 1939.g. no Kirovas, miris 01.08.1942.g.,
2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 23926.
2128. Svars Andrejs Aleksandrs Pētera [Aleksandra] d., dzimis 1898.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, namdaris, galdnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Viducejan
[Vidusceļa] ielā 19), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.12.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41140.
2129. Sviestiņš Fricis Friča d., dzimis 1901.g. Talsu apriņķī, Mūrmuižas (Nogales) pagastā,
Jadski(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Aizputes apriņķī, Kazdangas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
04.02.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41093.
2130. Sviklis Aleksandrs Ivana d., dzimis 1906.g. Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā,
Veļikošapovo sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (sovhozs “Žukovo”/?/), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes troika 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 11.07.1938.g., termiņa beigas –
11.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 13.07.1943.g.,
10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18628.
2131. Sviķis Jānis Krišjāņa d., dzimis 1903.g. Bauskas apriņķī, Vecsaules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, traktorists, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Bauskas apriņķī,
Svitenes pagastā, Lielkāju mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.10.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42779.
2132. Svilaks [Svilāns] Alfonss [Alfons] Eduarda d., dzimis 1908.g. Rēzeknes pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklē406
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šanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42837.
2133. Svirskis Pēteris Dementija [Dominika] d., dzimis Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42850.
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2134. Šaberts [Žabarts] Arvīds Miķeļa d., dzimis 1908.g. Bauskas(?) apriņķī, Carauskas
(Ceraukstes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Mucenek/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42966.
2135. Šadurskis Ivans [Jānis] Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1898.g. Daugavpils apriņķī, Lisonskas
(Līksnas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Sociāl-demokrātiskās partijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā
norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Miera ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42961.
2136. Šagins Pēteris Alina [Olimpa] d., dzimis 1906.g. Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā
(Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 16.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” un par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g. Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 11.10.1944.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 08.09.1944.g., termiņa beigas –
08.09.1954.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
04.04.1945.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42944.
2137. Šalte [Šalts] Aleksandrs Ernesta d., dzimis 1906. [1900.] g. Bauskas apriņķī, Panemuiskas (Panemunes/?/) pagastā, Šaltes mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42967.
2138. Šapovālovs Leontijs Grigorija d., dzimis 1887.g. Grodņas pilsētā (Balkrievija),
ukrainis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
mežkopis, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 04.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41319.
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2139. Šarigins Ivans Perfeja [Porfīrija] d., dzimis 1890.g. Rēzeknes apriņķī (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Viļānu
pagastā, Pertriņu [Pertniku] apdz.v., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42962.
2140. Šavrovs Boriss Vasilija [Afanasija] d., dzimis 1913.g. Jelgavas apriņķī, Virenanskas
[Virgas] pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (skolotāja dēls),
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, agronoms, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā(?), (apdz.v. Vira [Pagastmāja]),PSRS IeTK Sevišķā apspriede
16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 11.03.
1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41315.
2141. Šejurmanis [Stūrmanis] Jēkabs Valdemāra d., dzimis 1913.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
dzelzceļnieks (mehāniķis), līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Vārmes pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41317.
2142. Šeloņins Nikolajs Nikolaja d., dzimis 1887.g. Pleskavas guberņā (apgabalā), Porhovas
pilsētā (Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, ādminis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Krāslavas pilsētā, Strenkovskas
[Strēlnieku] ielā 12, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” un par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 25.05.1944.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats(?), personālā lieta arhīvā – Nr. 42954.
2143. Šēnbergers Izrails [Izraēls] Simona d., dzimis 1885.g. Jēkabpils apriņķī, Jaunjelgavas
pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (no drēbnieka ģimenes),
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, tirdzniecības darbinieks, speciālā
norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.12.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41305.
2144. Šēnbergers Mordhe [Morduhs] Leiba d., dzimis 1898.g. Jēkabpils apriņķī, Jaunjelgavas
pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, kalpotājs (ekspeditors), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Rīgas ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41291.
2145. Šēnbergs Augusts Indriķa d., dzimis 1904.g. Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu
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organizācijas biedrs, garīdznieks, speciālā norāde: ”kulta kalpotājs”, līdz arestam
dzīvoja Liepājas apriņķī, Neicinas (Nīcas/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 18.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41273.
2146. Šēnbergs Pēteris Pētera d., dzimis 1888.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no sīkpilsoņiem (važoņa dēls), izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Popes
pagastā, Popes [dzelzceļa] stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41323.
2147. Šēnfeļs [Šenfelds] Žanis [Arnolds] Arnolda [Jāņa] d., dzimis 1915.g. Liepājas apriņķī,
Vecpils pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, mežzinis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas apakšvirsnieks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.07.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41306.
2148. Šenkolovičs Pāvels Leontija d., dzimis 1890.g. Rīgas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sadovņikova [Dārziņu] ielā 11),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.01.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41326.
2149. Šenkovskis Aleksandrs Vilhelms Hendrika [Heinriha] d., dzimis 1912.g. Ventspils
apriņķī, Ugāles pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “Latvijas Armijas kaprālis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41302.
2150. Šēns Fjodors Ivana d., dzimis 1905.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Voldanskas
(Valdaja) rajonā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (kolhozs “Ļenina dienas”), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
03.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. pantiem piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 28.03.1938.g., termiņa beigas – 28.03.1948.g.,
ieradās Vjatlagā 16.11.1938.g. no Kirovas, miris 12.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18835.
2151. Šēns Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1899.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, šoferis, sargs, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils (Dvinskas) pilsētā, Varšavas (8.maija/?/) ielā 44,
precējies, 1 bērns (meita), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novadu,
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Dzeržinska rajonu (Krievija), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
ITK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), atradās 7. un 5.(CIZO) lagpunktos,
nosūtīts 13.04.1943.g. “ārpus nometnes”, miris 14.12.1945.g. Krasnojarskas(?)
novadā, Dzeržinska rajonā(?); ģimenes sastāvs 14.06.1941.g. : sieva – Jadviga Jāņa
m., dzim. 1904.g., atbrīvota 28.06.1958.g., meita – Irina dzim. 1925.g., atbrīvota
05.04.1956.g.; personālā lieta – Nr. 42959. (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas
УЛИУ arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr. 14691, УКП–203.
2152. Šetlers Augusts Jāņa d., dzimis 1903.g. Jelgavas apriņķī, Auru pagastā, Dāņu(?) mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņkī,
Zaļenskas (Zaļenieku/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
30.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41281.
2153. Ševics Otto Leonarda d., dzimis 1897.g. Rīgas apriņķī, Kokneses pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, mākslinieks, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Jaunarēviņi
[Krieviņu] mājās), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 24.10.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42965. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2154. Šiliņš Kārlis Pētera d., dzimis 1874.g. Bauskas apriņķī, Kurmenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, pārdevējs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī, Jaunjelgavas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.11.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42946.
2155. Šīmanis Voldemārs Ivana [Jāņa] d., dzimis 1913.g. Ilūkstes apriņķī, Raudas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, galdnieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Apiņstīgu [Buņķīšu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.
1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 06.04.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42953.
2156. Šīmans Ivans Jēkaba d., dzimis 1884.g. Gomeļas apgabalā, Dobrušas rajonā, Pribitki(?)
ciemā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Veļikolukskas/Pleskavas) apgabalā, Saļņiku sādžā
(Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.2., 58.9. un 58.10. pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 17.07.1938.g., termiņa beigas – 17.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 19.06.1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 18703.
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2157. Šīmans Konstantins Juliāna d., dzimis 1902.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu pilsētā
(Latvija), vācietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs (notāra palīgs), līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Daugavpils ielā 1), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.07.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42955.
2158. Širins Staņislavs Ignata d., dzimis 1905.g. Rēzeknes apriņķī, Bergaļskas (Bērzgales/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 05.06.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42972.
2159. Šīrons Aleksandrs Pētera d., dzimis 1914..g. Ceuļskas (Cēsu/?/) apriņķī, Teursenskas
(Taurenes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, farmaceits, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī,
Ogres pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42968.
2160. Šīrons Jānis Pētera d., dzimis 1907.g. Rīgas apriņķī, Linerbarskas (Lielvārdes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Rīgas apriņķī, Ogres pilsētā, Indrānu ielā 4, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, izbēga 27.08.1941.g. no 11.lagpunkta (Verhņekamskas
stacija), atvests no bēguļošanas 02.09.1941.g. uz 1.lagpunktu (Rudņičnija ciematu),
21.10.1941.g. nosūtīts uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1. kā “notiesātais, kam
piespriests augstākais soda mērs”, personālā lieta arhīvā – Nr. 42969. (Iestādes K231 arhīvā [tās] nav).
2161. Šitts Ivans Filipa d., dzimis 1873.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Novgorodas
rajonā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, analfabēts,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Ļeņingradas
apgabaltiesas speciālā kolēģija izbraukuma sesijā 13.06.1939.g. pēc KPFSR KK
58.10.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 29.06.1938.g., termiņa beigas – 29.06.1945.g., ieradās
Vjatlagā 01.08.1941.g. no PSRS IeTK Svirlaga (Ļeņingradas apgabals), miris 13.01.
1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 45388.
2162. Škella Žanis Franča d., dzimis 1895.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Krievijā
(Ukrainā), Krimā, Sevastopoles pilsētā, Staļina vārdā(?) nosauktā sanatorijā, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 22.02.1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 31.01.1937.g., termiņa beigas –
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31.01.1947.g., ieradās Vjatlagā 27.06.1938.g. no Kirovas, miris 18.04.1942.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 12290.
2163. Škinčs Leons Staņislava d., dzimis 1895.g. Rēzeknes apriņķī, Rezņenskas (Rēznas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, dzīves vieta līdz arestam: Latvija, Rēzeknes
pilsēta, Skolas iela 8 (Rēznas pagasts, Stoļerovas apdz.v.), precējies, 1 bērns (meita),
ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novadu, Dzeržinska rajonu (Krievija);
IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams
elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/
Kalugas apgabals), atradās 7.,11. un 5. (CIZO) lagpunktos, izvests 13.04.1943.g.
“ārpus nometnes”, piespriests “augstākais soda mērs”(?), nošauts(?), Kirovas
pilsētā(?); ģimenes sastāvs 14.06.1941.g. : sieva Ļubova Filipa m., dzim. 1905.g.,
atbrīvota 22.09.1956.g., meita – Valentīna, dzim. 1925.g., atbrīvota 05.04.1956.g.;
personālā lieta arhīvā – Nr. 42974. (Vjatkas LDN – Iestādes K-231 – Vjatkas УЛИУ
arhīvā [tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr. 16213/Ļ – 5509, ÓŹŠ – 412.
2164. Šķiliņš Jānis Franča d., dzimis 1896.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, krāvējs, dzīves vietas adrese līdz arestam: Krievija, Smoļenskas pilsēta,
Krasnoflotes ielā 134, dzīv. 4., IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 08.10.
1938.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 02.07.1938.g., termiņa beigas – 02.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 03.11.1941.g., 2.lagpunkts, Sordas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18705.
2165. Šļapočņiks Aleksandrs Izraila [Izraēla] d., dzimis 1897.g. Minskas guberņā, (Gomeļas
apgabalā), Moziras pilsētā (Baltkrievija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, kokapstrādes tehniķis, grāmatvedis, dzīves vietas
adrese līdz arestam: Latvija, Liepājas pilsēta, Kr.Valdemāra iela 6, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.05.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41276.
2166. Šlesers Jānis Kārļa d., dzimis 1903.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks (vilcienu
sastādītājs), līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī, Skrīveru apdz.v., izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41887(?).
2167. Šlosbergs Zalmons-Solomons Šmuila d., dzimis 1881.g. Ilūkstes pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs,
līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
05.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42952.
2168. Šmers (Šmiers) Alfrīds Fridriha d., dzimis 1901.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, mūziķis, līdz
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arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.03.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41310.
2169. Šmidts [Šmits] Hugo Andreja d., dzimis 1892.g. Rēzeknes(?) apriņķī, Vertļani
(Varakļānu/?/) pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (dārznieka
dēls), izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieka palīgs), līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Latvijas dzelzceļa Dobeles stacijā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41279.
2170. Šmiukšis Jānis Jāņa d., dzimis 1889.g. Liepājas apriņķī, Niceļskas (Nīcas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “piederēja 21 ha
zemes”, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī , Anceļskas (Ances/?/) pagastā (Latvija),
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. un 58.13. pantiem
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanaai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., nošauts 15.12.1941.g.(?), personālā
lieta arhīvā – Nr.41275. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2171. Šmukins Otto Kārļa d., dzimis 1893.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā, Pojasnajas sādžā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g.
pēc KPFSR KK 58.6. un 58.10. pantiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 09.06.1938.g., termiņa beigas – 09.06.1948.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 10.11.1938.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16738.
2172. Šneiders Jānis Jura d., dzimis 1896.g. Kuldīgas (?) apriņķī, Rantkenskas (Raņķu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, vecākais grāmatvedis, speciālā norāde:
“Latvijas Armijas praporščiks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41284.
2173. Šneps Aleksandrs Andreja d., dzimis 1898.g. Rēzeknes apriņķī, Voļinskas (Viļānu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Rēzeknes pilsētā, Dzirnavu ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42975.
2174. Šnipke Augusts Jēkaba d., dzimis 1896.g. Aizputes apriņķī, Ulmales pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
mašīnists, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Aizputes(?) apriņķī, Sokkaskas (Sakas/?/)
pagastā, Leizemņi [Lejzemnieku] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
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16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.09.
1949.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41290.
2175. Šnoriņš Žanis Kārļa d., dzimis 1908.g. Vindavas (Ventspils) apriņķī, Užavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 25.03.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41297.
2176. Šofers [Šoffers] Hiršs Čmura [Šmula] d., dzimis 1873.g. Bauskas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, tirgotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Padomju ielā 3),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.09.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42951.
2177. Šperlings Haims Berka d., dzimis 1866.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no sīkpilsoņieem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, kalpotājs
(pārvaldnieks), speciālā norāde:”bijušais tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Oficieru ielā, Berkeniuma(?) namā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.08.
1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.41883.
2178. Špoģis Pēteris Viktora d., dzimis 1904.g. Daugavpils apriņķī, Aglonas pagastā,
Lečtani[?] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Daugavpils(?)
apriņķī, Aulenskas (Aulejas/?/) pagastā, Grāveri apdz.v. (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 18.03.1943.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42956.
2179. Štāls Kārlis Gotfrīda d., dzimis 1893.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, mēbeļnieks, līdz arestam dzīvoja Ivanovas apgabalā, Šujas rajonā,
Duņilovas ciema padomē (Krievija), IeTK Ivanovas apgabala pārvaldes „troika” pēc
KPFSR KK 58.6.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
20.03.1938.g., termiņa beigas – 20.03.1948.g., ieradās Vjatlagā 11.03.1939.g. no
Kirovas, miris 21.07.1943.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 23965.
2180. Štegmanis Fricis Miķeļa d., dzimis 1900.g. Tukuma aprinķī, Irlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
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“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšamu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 17.06.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41280.
2181. Šteinbergs Aleksandrs Pāvila [Paula] d., dzimis 1886.g. Jelgavas apriņķī, Bērzes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07. 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 27.01.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41286.
2182. Šteinbergs Egons Žaņa d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Bikstu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem (miesnieka dēls), izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.05.1942.g., 7. [4.]
lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41318.
2183. Šteinbergs Emīls Augusts Teodors Ernsta d., dzimis 1890.g. Tukuma pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, desu
meistars, speciālā norāde: “tirgotājs, ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41283.
2184. Šteinerts Kārlis Kārļa d., dzimis 1873.g. Mitavas (Jelgavas) apriņķī, Volgunskas
(Valgundes/?/) pagastā, Dobeņi(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde:
“policijas prefekts”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41882.
2185. Šteinerts Paulis Roberta d., dzimis 1908.g. Jelgavas apriņķī, Snīpeles [Sīpeles] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Puvaiņi/?/ mājas), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 30.08.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41282.
2186. Šteins Kārlis Semjona d., dzimis 1889.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Čudovas
rajonā, Kolanovkas(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, sedlinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
Leņingradas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 01.06.1939.g. pēc KPFSR KK
58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu
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uz 5 gadiem, termiņa sākums – 27.07.1938.g., termiņa beigas – 27.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 01.08.1941.g. no PSRS IeTK Svirlaga (Ļeņingradas apgabals), miris 16.04.
1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 45382.
2187. Šteins Valdemārs Jēkaba d., dzimis 1912.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.09.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.41292.
2188. Štelbaums Žanis Jāņa d., dzimis 1902.g. Ventspils apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
šoferis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 13.07.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41298.
2189. Štelfs Augusts-Jānis Hristofora d., dzimis 1895.g. Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Mastiļi/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41288.
2190. Štelmahers Žanis [Jānis] Ernsta d., dzimis 1881.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā,
Kaņenskas (?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – zemākā, Lauksaimnieku partijas(?) biedrs, bez specialitātes, zemes
īpašnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kūles [Krieviņu] mājas), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 03.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41316.
2191. Štembergs Pāvils Pētera d., dzimis 1887.g. Jēkabpils apriņķī, Gustiņu (Gostiņu/?/)
pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, dzelzceļnieks (brigadieris), līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovas rajonā,
Rietumu dzelzceļa Durovo-Vladimiras atzarojums, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 14.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 15.6.1938.g., termiņa beigas – 15.06.1946.g.,
ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 21.05.1942.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18708.
2192. Štempelis Žanis Jura d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 5 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Karlīnes[?] ielā 8, dzīv.3.)
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.08.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41274.
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2193. Šterns Eduards Jāņa d., dzimis 1903.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Nīkrāces pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41304.
2194. Šterns Voldemārs Friča d., dzimis 1896.g. Kijevas guberņā, Barovkas sādžā (Ukraina),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks (lokomotīves mašīnists), līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī,
Stendes stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41312.
2195. Štīls Ferdinands Aleksandra d., dzimis 1907.g. Igaunijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks,
ekonomists-grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.41311.
2196. Štrauss Alberts Jēkaba d., dzimis 1901.g. Aizputes apriņķī, Lažas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zem[nieku]
savienība” biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
26.09.1943.g., 11 lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41301.
2197. Štrauss Dāvids Kārļa d., dzimis 1898.g. Aizputes apriņķī, Ladzas (Lažas/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.05.1941.g. [??], 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41303.
2198. Štrauss Paulis Eduards Augusta d., dzimis 1898.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Kurķes [Veckurku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 31.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41322.
2199. Štrauss Roberts Ernesta d., dzimis 1890.g. Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātess, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zernaiskas (Zīru/?/)
pagastā, Birzes(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.03.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41294.
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2200. Šturms Vilhelms Kārlis Žaņa d., dzimis 1892.g.Ventspils apriņķī, Paplinskas (Popes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Laucienas pagastā,
Puki [Pūķu] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07. 1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41313.
2201. Šube Nikolajs Aleksandra d., dzimis 1904.g. Liepājas pilsētā (Latvija), vācietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kurpnieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41295.
2202. Šuckis Rafails Staņislava d., dzimis 1881.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā,
Leimanu apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Rēzeknes apriņķī, Sakstagala pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
02.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42973.
2203. Šukteris Jānis Klāva d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Gavezinskas (Gaviezes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas
seržants”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kaldekis [Kalna Dekšņu] mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.10.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41309.
2204. Šulcs Voldemārs Kārļa d., dzimis 1885.g. Vendenes (Cēsu) apriņķī, Jerlakskas (Ērgļu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, dzelzceļnieks (stacijas priekšnieks), līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Daugavpils pilsētā, Kramavskas [Krāslavas] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu
uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 27.07.1943.g.,
4.lagpunkts Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42971.
2205. Šunelis Jānis Miķeļa d., dzimis 1901.g. Bauskas apriņķī, Jaunsiļskas (Jaunsaules/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
14.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42964.
2206. Šūlmeisters Jansis [Ansis] Jāņa d., dzimis 1909.g. Ventspils apriņķī, Puzes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijaas biedrs, meža izstrādātājs, līdz arestam dzīvoja Ventspils
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apriņķī, Pūpes [Popes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
26.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41324.
2207. Švānbergs Roberts Kārļa d., dzimis 1909.g. Jelgavas apriņķī, Džūkstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Švāgari mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41321.
2208. Švāns Alfrēds Ernests [Viļa] d., dzimis 1912.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
transporta darbinieks (ceļu meistars), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas apriņķī,
Priekules pilsētā, Zamo [Zāļu] ielā 17, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 30.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai fašistiskai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 17.08.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41307.
2209. Švarcbahs Ādolfs Jēkaba d., dzimis 1884.g. Jelgavas apriņķī, Šķibes pagastā, Krošņi(?)
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks” līdz arestam
dzīvoja Jelgavas(?) apriņķī, Sapoļeiskas (Snīpeles [Salgales]) pagastā, Piltpeža [Tiltleju]
mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42963.
2210. Švarcs Kārlis Jegora d., dzimis 1904.g. Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā,
Beļkovo (Griņevo/?/) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zalutjes sādžā), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10-1. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.
1946.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 10.05.1939.g. 2.lagpunkts Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16782.
2211. Švēde Goris [Juris] Kristapa d., dzimis 1888.g. Ventspils apriņķī, Mikuzinskas(?)
pagastā, Bruņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā(?), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.06.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41314.
2212. Švedrins [Švedrenics] Aleksandrs Ernesta d., dzimis 1899.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Pionieru ielā 4. Izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42945.
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2213. Šveinbergs [Švānbergs] Volfreds [Valfrīds] Roberts Augusta d., dzimis 1911.g. Rīgas
(Jelgavas/?/) apriņķī, Džūkstes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41320.
2214. Šviņins [Švīpiņš] Mārtiņš Friča d., dzimis 1885.g. Kuldīgas apriņķī, Gaiķu pagastā,
Jaunmuižas mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā
norāde: “lauku māju īpašnieks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas
pagastā, Strautnieku [Straupnieku] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41278.
2215. Švinskis Eduards Pētera d., dzimis 1895.g. Valkas apriņķī, Alūksnes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Raiņa bulvārī 18),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 19.01.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41884.

421

-T-

2216. Taljats (Kelpšs) [Tallat-Kelpšs] Antons Felikss Antona d.,dzimis 1883.g. Ludzas apriņķī,
Piltes (Pildas/?/) pagastā, Rogaiži apdz.v. (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Padomju ielā 23, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42851.
2217. Tam[m]s [Tamms] Jānis Jāņa d., dzimis1888.g. Velinskas(?) pagastā, Igaunijā, igaunis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ventspils
apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.11.1941.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41159.
2218. Tamužs Mikeļs Pētera d., dzimis 1885.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Liepājas apriņķī, Dudņikaskas ( Dunikas/?/) pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 08.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41176.
2219. Taragins Movša Ošera d., dzimis 1875.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalējs,
bez noteiktas nodarbošanās, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Daugavpils ielā 6), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 07.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42866.
2220. Tarviks [Tarvids] Staņislavs Broņislava d., dzimis 1894.g. Ludzas apriņķī, Isterskas
(Istras/?/) pagastā, Cigaļsu apdz.v., (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, IeTK karaspēka Jaroslavļas apgabalā(?) kara tribunāls 12.09.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.10-2. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 30.08.1941.g., termiņa beigas – 30.08.1949.g., ieradās Vjatlagā 08.12.
1941.g. no Jaroslavļas, miris 19.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 54881.
422

2221. Taurēns Jānis Ērmaņa d., dzimis 1887.g. Bauskas apriņķī, Svitenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Upmal[ni]eku mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42862.
2222. Teimanis [Teikmanis] Viesturs Volfmara [Volframa] [Valdemāra] d., dzimis 1904.g.
Pleskavas pilsētā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), arestēts
20.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.
panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.41653.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2223. Teire [Keire] Jānis Jāņa d., dzimis 1877.g. Liepājas apriņķī, Tāšu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
tirdzniecības darbinieks (bufetnieks), speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas pilsētā, Jaunā Krasta ielā 14, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
03.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41175.
2224. Teivants [Teivāns] Donāts Antona d., dzimis 1900.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
dzelzceļnieks (vagonu sakabinātājs), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42871.
2225. Teļežis Jēkabs Jāņa d., dzimis 1889.g. Liepājas apriņķī, Tāšu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī, Aisteres pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 01.12.1943.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41151.
2226. Tenis Arnolds Kārļa d., dzimis 1910.g., Rīgas apriņķī, Majoru apdz.v. (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
šoferis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Samarina ielā 12, dzīv. 67.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.05.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41652.
2227. Tijeberks [Tilbergs] Jānis Jāņa d., dzimis 1885.g. Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja
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dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.05.1943.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41177.
2228. Tillis Ansis Pētera d., dzimis 1893.g. Valmieras apriņķī, Arakskas [Ārakstes] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – sākuma (zemākā),
bezpartejiskais, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41651.
2229. Tilņinborgnc [Tiltenbrancis] Kārlis Jēkaba d., dzimis 1887.g. Valkas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas
apriņķī, Fasinskas (Pasienas) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
19.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42883.
2230. Tirikins Nikolajs Nikolaja d., dzimis 1905.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aleiskas [Alejas] ielā 4), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g.,11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.42870.
2231. Tērauds [Štālbergs] Jānis Kārļa d., dzimis 1900.g. Aizputes apriņķī, Sakas pagastā,
Štūbes mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41166.
2232. Teteris Alfrēds Dāvida d., dzimis 1897.g. Valkas apriņķī, Karkeļskas (Kārķu/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Demokrātiskās partijas (?) biedrs, mežzinis, speciālā norāde: “Latvijas Armijas seržants”, līdz
arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 27.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41158.
2233. Ticžs [Tīcis] Ernests Jāņa d., dzimis 1902.g. Tukuma apriņķī, Vonnskas (Vānes/?/)
pagastā (Latvija), lietuvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā(?), bezpartejiskais, jurists, tiesnesis lietvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas
pilsētā Veidenbauma ielā 45, dzīv. 21., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.04.
1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41643.
2234. Tīdenbergs Arnolds Jāņa d., dzimis 1911.g. Ventspils apriņķī, Ventspils pagastā,
Bērzneks[?] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls
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11.03.1949.g. pēc KPFSR KK 58.1-a. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25
gadiem, termiņa sākums – 13.11.1948.g., termiņa beigas – 13.11.1973.g., ieradās
Vjatlagā 23.05.1949.g. no Rīgas, miris 19.10.1955.g., 30.lagpunkts, ciemats Ņižņaja
Turuņju, personālā lieta arhīvā – Nr. 110499.
2235. Tīfenberga (Vītola) Karolīna Kārļa m., dzimusi 1888.g. Mogiļevas guberņā (Baltkrievija), latviete, PSRS pavalstniece, strādniece, līdz arestam dzīvoja Rietumu
(Smoļenskas) apgabalā, Stodoļiščenskas rajonā, Rastodola sādžā (Krievija), IeTK
Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 08.07.1938.g., termiņa
beigas – 08.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi
02.08.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16859.
2236. Tilešāns [Timšāns] Staņislavs Andreja d., dzimis 1909.g. Ilūkstes apriņķī, Dvietes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.10.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42860.
2237. Timma Jānis-Kārlis Jāņa d., dzimis 1900.g. Jelgavas apriņķī, Sīpeles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem izglītība – 4 klases, bezpartejiskais,
kalpotājs (rakstvedis), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g.,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma(?) Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās
sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 29.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4.
un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 31.03.1942.g.
sprieduma izpildīšanai ārpus Vjatlaga robežām, etapēšanas adrese nav noskaidrota,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41641., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2238. Tinte Kristaps Andreja d., dzimis 1906.g. Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Vārmes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.05.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41172.
2239. Tīrums [Tīrmanis-Tīrums] Gustavs Jāņa d., dzimis 1899.g. Ventspils apriņķī, Zūru
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā,
Vosežu [Vasarnīcu] ielā 19, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.05.1944.g.,
5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41162.
2240. Tjarve Jānis Osipa d., dzimis Rēzeknes apriņķī, Malkinskas (Maltas/?/) pagastā,
Pužbas[?] apdz.v., (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
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zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Liepājas pilsētā
(Latvija), Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls 05.11.1946.g. pēc KPFSR KK 58.3.
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 27.07.1946.g., termiņa beigas 27.07.1956.g., ieradās Vjatlagā
16.04.1947.g. no Rīgas, miris 18.07.1947.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.97356.
2241. Tjarve Kazimirs Donāta d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī, Ružinas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, krāsotājs, maiznieks, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes
pilsētā, Kūdras ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 20.07.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42853.
2242. Tjuze [Ķuze] Ivans Ivana d., dzimis 1888.g. Baldišņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, bez specialitātes, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas
apgabalā, Vshodskas rajonā, Poldņevo sādžā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala
pārvaldes „troika” 22.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 27.06.1938.g., termiņa beigas – 27.06.
1943.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 31.08.1939.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18676.
2243. Tjuzis [Ķuzis] Juris Viļa d., dzimis 1903.g. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stabonaki [Stabulnieku] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietums,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41647.
2244. Tomāns [Jānis] Ernests Jāņa d., dzimis 1904.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42878.
2245. Toms Andrejs [Arnolds] Orola (Ornolda) [Jāņa] d., dzimis 1915.g. Madonas apriņķī,
Bērzaunes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, tehniķis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas
pilsētā, Jevisija [Jaunā] ielā 7, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.09.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41169.
2246. Tomsons Eduards Kristafora [Kristapa] d., dzimis 1889.g. Jangovskas (Jelgavas/?/)
apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Zebrenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
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ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.41153.
2247. Tomševičs Kristaps Mārtiņa d., dzimis 1900.g. Aizputes apriņķī, Klosteres pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.01.1942.g.,
12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41164.
2248. Tontegode Pēteris Jura d., dzimis 1881.g. Kuldīgas apriņķī, Turlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
rēķinvedis, speciālā norāde: “policijas iecirkņa priekšnieks”, līdz arestam dzīvoja
Jelgavas pilsētā (Latvija), arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN. Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
20.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41150. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2249. Topecs Ignatijs [Ignats] Matveja [Matīsa] d., dzimis 1906.g. Kuldīgas apriņķī, Pampāļu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks (ceļa meistars), līdz arestam dzīvoja
Tukuma apriņķī, Smārdes [dzelzceļa] stacijā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.03.
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41173.
2250. Trafimovs [Trofimovs] Nikolajs Alekseja d., dzimis 1894.g. Jelgavas pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, farmaceits, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 30.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41163.
2251. Trasuns Staņislavs Konstantina d., dzimis 1908.g. Rēzeknes apriņķī, Ozolaines
pagastā, Rezikņi apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (apdz.v. Rubiļi [Rubuļi]), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 13.04.1943.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42852.
2252. Trauss [Trans] Jānis Roberts Jāņa d., dzimis 1891.g. Jelgavas apriņķī, Šidgovskas
[Svētes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
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norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Auzemsture [Stūra Jaunzemju]
mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41160.
2253. Treide Andrejs Jēkaba d., dzimis 1912.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Kuniga [Kuldīgas] ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.10.1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41167.
2254. Treide Fricis Evalda d., dzimis 1887. [1897.] g. Liepājas(?) apriņķī, Pekul apdz.v.
(Priekules/?/ pilsētā Liepājas(?) apriņķī) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, velmētājs, strādnieks,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Mālu ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.07.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41161.
2255. Treida Jānis Jura d., dzimis 1895.g. Bauskas apriņķī, Īslīces pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Seturos [Stūru] mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42857.
2256. Treids (Treide) Hermanis, dzimis 1894.g. Liepājas apriņķī, Priekules pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais,
bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Rudcavskas [Rucavas] pagastā, apdz.v. Rudcava [Rucava] (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS ieTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41154.
2257. Treikals Vikentijs Antona d., dzimis 1882.g. Rēzeknes apriņķī, Zaļmužskas (Ozolmuižas/?/) pagastā, Kleizdevo apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, provizors, līdz
arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Kaunatas pagastā, Kaunatas apdz.v.(Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 01.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42894.
2258. Treijs Jānis Mārtiņa d., dzimis 1886.g. Rīgas apriņķī, Siguldas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rīgas
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[Jelgavas] apriņķī, Zeļenskas [Zeļenieku] pagastā, Maļenkas [Mālnieku] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41174.
2259. Treilībs Jānis Jēkaba d., dzimis 1883.g. Ventspils apriņķī, Ventspils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
namdaris, amatnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Caste [Ostas]
ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.05.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41168.
2260. Treimanis Kārlis Ērmaņa [Hermaņa] d., dzimis 1897.g. Aizputes pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Aizputes apriņķī, Apriķu pagastā, Kuanas [Kaupju] mājās (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai
(partijai)” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.
1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.07.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41165.
2261. Treimans Edgars [Pēteris] Pētera d., dzimis 1902.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
skolotājs, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Livziņi [Līzinīku] mājās (Latvija),
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11 1941.g. sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42873. (Iestādes K-231
arhīvā [tās] nav).
2262. Trembe Šlams [Šloma] Jakova [Jankela] d., dzimis 1888.g. Gisputa (Šeputa/?/) apdz.v.,
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja
Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.03.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41650.
2263. Triecis Kārlis Jāņa d., dzimis 1895.g. Valkas apriņķī, Sinoles pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“cīņu pret revolucionāro kstību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.
1941.g. no Rīgas cietuma(?), miris 08.10.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41649.
2264. Trokatovs Broņislavs Jakova d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), polis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks, speciālā
norāde: “bez noteiktas dzīves vietas”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Drunskas
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ielā 6), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42869.
2265. Truba Mikilis [Miķelis] Jura d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kokapstrādes meistars, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Salmu ielā 21), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 11.06.1943.g. 4.lagpunkts,Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41155.
2266. Trokšs Viktors Pāvila d., dzimis 1876.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Piškes
(Pildas/?/, Pasienes[?]) pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
27.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42876.
2267. Tučs Antons Pētera d., dzimis 1894.g. Rēzeknes apriņķī, Varļanskas (Varakļānu/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Upītes mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai (pretpadomju) organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
17.06.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42875.
2268. Tučs Heronīms Jegora [Heronīma] d., dzimis 1892.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, veterinārfeldšeris, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes pilsētā (Latvija),
arestēts 15.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 20.10.1942.g. pēc KPFSR
KK 58.2., 58.10-1. un 58.13.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1.,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42882. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2269. Tučs Pēteris Dementija [Dominika] d., dzimis 1899.g. Rīgas (Režickas/Rēzeknes/?/)
apriņķī, (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes
apriņķī, Kozaru(?) mājās (Latvija), Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija
20.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.12.1941.g., 8.lagpunkts,
Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42877.
2270. Tuhoļskis [Tuholke] Gustavs Juliāna d., dzimis 1895.g. Varšavas guberņā (Polija),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, bez430
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partejiskais, šoferis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Krāslavas
pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.02.1942.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42864.
2271. Trusiņš Arvīds Ivana [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Ventspils apriņķī, Vārves pagastā,
apdz.v. Grigoli(?) (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41156.
2272. Tuksņevs Ivans Ivana d., dzimis 1883.g. Rīgas(?) apriņķī, Vevardaiļinskas (Lielvārdes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, mehāniķis,
dzīves vietas adrese līdz arestam: Krievija, Smoļenskas apgabals, Sičevkas pilsēta,
Sociālistiskā iela, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 08.10.1938.g. par
“kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 23.06.1938.g., termiņa beigas – 23.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 05.12.1938.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 18672.
2273. Tulle Augusts Matveja d., dzimis 1878.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Bateckas
rajonā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. kā “kontrrevolucionāram
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 07.04.
1938.g., termiņa beigas – 07.04.1948.g., ieradās Vjatlagā 16.10.1938.g. no Kirovas,
miris 16.12.1938.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 14588.
2274. Tunte Ivans [Jānis] Indriķa d., dzimis 1910.g. Cēsu apriņķī, Drustu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā (skolotāju institūts),
bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Rahnesa
[Raiņa] ielā 3, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42859.
2275. Turlans [Turlajs] Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1896.g. Rēzeknes apriņķī,
Rēzeknes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās,
līdz arestam dzīvoja Ventspils [Ludzas] apriņķī, Piltenes [Pildas] pagastā, Uskolavi(?)
mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42872.
2276. Turovskis Ivans Ivana d., dzimis 1875.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, bez
specialitātes, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Vshodskas
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rajonā, kolhozā “Sarkanā Ugra”(?) (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” 08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
8 gadiem, termiņa sākums – 19.07.1938.g., termiņa beigas – 19.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 28.03.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18674.
2277. Turovskis Pēteris Pētera d., dzimis 1878.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Safonovas rajonā, kolhozā
“Gaišais stars” (Светлый Луч), (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 26.07.1938.g., termiņa beigas – 26.07.1946.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 09.01.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16697.
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2278. Ūbelis Arnolds Ivana [Jāņa] d., dzimis1905.g. Daugavpils apriņķī, Rudzētu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks. no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 18.06.1943.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42888.
2279. Ūdriņš Herberts Ernsta [Ernesta] d., dzimis 1904.g. Ventspils(?) apriņķī, Dondongentskas (Dundagas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Viesturu/?/ mājās), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41184.
2280. Ūdris Ērmanis (Hermanis) Ērmaņa d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī, Kazdangas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Aizputes [Daugavpils] apriņķī,
Skaptenskas (Sieksātes [Skaistas]) pagastā, Kazijugi [Kozinču skolā] ciemā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42890.
2281. Ūdris Ivans Pētera d., dzimis 1886.g. Latvijā, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz
arestam dzīvoja Ļeņingradas apgabalā, Molodenskas {Molodečno] rajonā, Vodojevo
sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. kā “kontrrevolucionāram
elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –22.03.
1938.g., termiņa beigas – 22.03.1948.g., ieradās Vjatlagā 26.11.1938.g. no Kirovas(?),
miris 03.04.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 19143.
2282. Ūdris Pēteris Andreja d., dzimis 1905.g. Smoļenskas apgabalā, Karmanovas rajonā,
Savinas ciema padomē, Barenceva viensētā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 22.06.1938.g., termiņa beigas – 22.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 05.05.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 16708.
433

Ū

2283. Ūdris Pēteris Anža [Andža] d., dzimis 1897.g. Madonas apriņķī (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)19.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42894.
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2284. Ukmanis [Ukmanis-Hofmanis] Vilis Fricis Friča d., dzimis 1899.g. Tukuma apriņķī,
Turenskas (Tumes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kiliusa [Krīvu]
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41179.
2285. Ukstiņš Teodors Ērmaņa d., dzimis 1911.g. Liepājas apriņķī, Krotes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Ukstiņu viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas ) 12.03.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41186.
2286. Ulmanis Hervins Friča d., dzimis 1901.g. Talsu aprinķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, dzelzceļnieks (lokomotīves mašīnista palīgs), līdz arestam dzīvoja Talsu
apriņķī, Verbiskoskas (Virbu/?/) pagastā, Ūdri [Ķeiru] mājās, (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 15.03.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 41185.
2287. Ulmanis Jānis Viļa d., dzimis 1900.g. Jelgavas apriņķī, Kalnciema pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41183.
2288. Ulmanis Kārlis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1904.g. Ilūkstes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42886.
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2289. Ulmanis Marija Ermona [Ērmaņa] m., dzimusi 1900.g. Aizputes apriņķī, Lažas pagastā
(Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedre, grāmatvede, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi
(pirms sprieduma pasludināšanas) 28.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40040.
2290. Umbergs Otto Ernsta d., dzimis 1874.g. Mogiļevas apgabalā, Kļimoviču rajonā, Gaļiču
ciemā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja
Smoļenskas apgabalā, Jekimoviču rajonā, Kaganoviča vārdā nosauktā kolhozā
(Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
03.06.1938.g., termiņa beigas – 03.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 12.03.1939.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 16704.
2291. Ungers Žanis Kriša d., dzimis 1901.g. Tukuma apriņķī Aizputskas (Aizupes/?/) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.03.1943.g., 5.lagpunkts,
Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41182.
2292. Upeļņiks Jakovs Georgija d., dzimis 1906.g. Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā,
Malovišeras rajonā, L.Višeras ciemā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, VK(b)P locekļa kandidāts, bez specialitātes, kalpotājs
( ēdnīcas vadītājs), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 2.triecienarmijas kara
tribunāls 20.01.1942.g. pēc KPFSR KK 58.7. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
8 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 3 gadiem, termiņa sākums – 30.12.1941.g., termiņa
beigas – 30.12.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.03.1942.g. no Jaroslavļas, miris 02.06.
1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 59192.
2293. Upenieks (Upeniks) Eduards Dāvida d., dzimis 1897.g. Jelgavas apriņķī, Tērvetes
pagastā, Puntes mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī(?), Sesavas [Tērvetes]
pagastā, Mozeršteņi(?) mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.06.1944.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41187.
2294. Upenieks (Upeniks) Gabriels Ivana [Jāņa] d., dzimis 1892.g. Daugavpils aprinķī, Līvānu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Daugavpils
apriņķī, Līvānu pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
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gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 04.08.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42887.
2295. Upītis Pēteris Jāņa [Jēkaba] d., dzimis 1900.g. Valmieras apriņķī, Uļgurlužskas
(Umurgas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils
apriņķī, Medņu pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.02.1943.g., 9.lagpunkts
Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42885.
2296. Upītis Roberts Mārtiņa d., dzimis 1906.g. Jēkabpils apriņķī, Jaunjelgavas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, galdnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 12.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas –14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 15.06.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42896.
2297. Upmanis Ernests Ernesta d., dzimis 1906.g. Ventspils apriņķī, Dondogenskas (Dundagas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Bolsare [Balsaru] viensētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41180.
2298. Uppe [Upe] Ernsts [Ernests] Matveja [Matīsa] d., dzimis 1896.g. Liepājas apriņķī,
Dubenaļska (Durbes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, kancelejas darbinieks (rakstvedis),
līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Liepājas pilsētā, Vidējā ceļa [Vidusceļa] ielā 31, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
28.08.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41181.
2299. Urbāns Josifs [Jāzeps] Franča d., dzimis 1893.g. Daugavpils apriņķī, Navujenskas
(Naujienes/?/) pagastā, Vervjanu[?] apdz.v. (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, jūrnieks (tvaikoņa kapteinis), līdz
arestam dzīvoja: Latvija, Daugavpils pilsēta, Pultora [A.Pumpura] ielā 27, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 11.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42893.
2300. Ustics [Uztičs] Alberts Mārtiņa d., dzimis 1908.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, dzelzceļnieks
(vilcienu sastādītājs), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (2.pasažieru stacija,
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69.nams) izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42892.
2301. Ustics Kārlis Teodors Kārļa d., dzimis 1910.g. Ilūkstes apriņķī, Salnaksas (Salienas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, šoferis, frizieris, līdz arestam dzīvoja: Latvija, Rīgas pilsēta,
Matīsa ielā 49, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.06.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42900.
2302. Ušackis Jānis Ādama d., dzimis 1890.g. Daugavpils apriņķī, Varkovskas (Varkavas/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja: Latvija, Rēzeknes pilsēta,
Kaunatas ielā 42, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas
apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-1. panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42884.
(Iestādes K-231 arhīvā [tās ] nav).
2303. Ušvilo Juris Eduards Kārļa d., dzimis 1915.g. Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
līdz arestam dzīvoja Susauļeskas(?) [Vecsaules] pagastā, Silajāņu viensētā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 16.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 22.02.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42809.
2304. Utināns Pēteris Izidora d., dzimis 1897.g. Daugavpils apriņķī, Preļskas [Preiļu] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils apriņķī, Preiļu
pilsētā, Rušonas ielā 41, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42891.
2305. Uzāns Aleksandrs Kriša d., dzimis1896.g. Jēkabpils apriņķī, Rites pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Seiles apdz.v.) [Sīļu mājas], ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 27.10.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g.
nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta
arhīvā – Nr. 42895. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
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2306. Vageļs [Vagelis] Ivans [Jānis] Georgija d., dzimis 1864.g. Rīgas apriņķī, Pļaviņu pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Latviešu
sabiedrības partijas(?) biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “bijušais Latvijas
Armijas pulkvedis”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 09.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42091.
2307. Vāgners Arvīds Mārtiņa d., dzimis 1910.g. Bauskas apriņķī, Jedevskas [Iecavas]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Ratnieku viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42101.
2308. Vahs Ādolfs Jāņa d., dzimis 1879.g. Ventspils apriņķī, Puzes pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Vasenskas [Vasnieku] viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
23.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40316.
2309. Vaidenbergs [Veidenbergs] Ādolfs Roberta d., dzimis 1907.g. Talsu apriņķī, Stendes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, skolotājs, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.04.1942.g.,7.lagpunkts, Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.40248.
2310. Vaidzība Augusts Jāņa d., dzimis 1882.g. Tukuma apriņķī, Vecmuanas(?) muižā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no nabadzīgiem zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, farmaceits, aptiekārs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 05.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41441.
2311. Vaikuļs [Vaikuls] Ignats Ivana d., dzimis 1912.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā,
Lazdānu apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, mežsargs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
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izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42074.
2312. Vainbergs [Veinbergs] Mauška Masojs [Moisejs] Hirša d., dzimis 1891.g. Talsu apriņķī,
Valdemārpils pilsētā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks, stiklinieks, krāsotājs, celtniecības strādnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.07.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40277.
2313. Vainis Arkadijs Nikolaja d., dzimis 1907.g. Abrenes (Balvu/Jaunlatgales) apriņķī,
Bolcinavskas (Baltinavas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī,
Ozolaines pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai” organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 03.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42063.
2314. Vaiņevičs Kārlis Jēkaba d., dzimis 1894.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – sākuma [zemākā], bezpartejiskais, mūrnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Vailmo
[Vaļņu] ielā 26, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.04.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40270.
2315. Vaivods Konstantins Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1898.g. Režskas (Režickas/Rēzeknes/?/)
apriņķī, Kaunadskas (Kaunatas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Partova/?/ apdz.v.), precējies, 6 bērni
(dēls un 5 meitas), ģimene izsūtīta 14.06.1941.g. uz Krasnojarskas novadu, Dzeržinska
rajonu (Krievija), IeTK organi arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais
(“sociāli bīstams elements”), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), atradās 7., 12., 9.,1., 3. un 5.lagpunktā, nosūtīts
28.12.1942.g. uz Kirovas apgabala pilsētu (“IeTK Kirovas apgabala pārvaldes rīcībā”),
piespriests augstākais soda mērs(?), nošauts 14.01.1943.g. (?) Kirovas pilsētā (?);
ģimenes sastāvs 14.06.1941.g.: sieva – Marija Jāņa m., dzim. 1902.g., atbrīvota
13.03.1956.g., dēls – Jānis, dzimis 1937.g., atbrīvots (?), meita – Veronika, dzim.
1935.g., atbrīvota 08.12.1946.g., meita – Anna, dzim.1933.g., atbrīvota 08.12.1946.g.,
meita – Valentīna, dzim.1927.g., atbrīvota 08.12.1946.g., meita – Marija, dzim.
1940.g., mirusi 1941.g.(?), meita – Janīna, dzim. 28.10.1941.g., atbrīvota 20.12.
1948.g., personālā lieta – Nr.42065. (Vjatkas LDN-Iestādes K-231- Vjatkas УЛИУ arhīvā
[tās] nav), arhīva-uzskaites lieta – Nr.154428/П – 7340, УКП – 408.
2316. Valbis Ādolfs Jāņa d., dzimis 1909.g. Latvijā (Rīgas pilsētā, Ģertrūdes ielā 99), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī, Praviņu pagastā (Latvija), izmeklē440
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šanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 06.10.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40301.
2317. Valdis Rūdolfs Jukuma d., dzimis 1904.g. Carskoje Selo pilsētā, Pēterburgas guberņā
(Ļeņingradas apgabals, Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, strādnieks, līdz
arestam dzīvoja: Latvijā, Ventspils pilsētā, Azpaz [Aspazijas] ielā 23, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 21.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 08.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40325.
2318. Valdmanis Andrejs Krištofa [Kristapa] d., dzimis 1907.g. Kuldīgas apriņķī, Tecenskas
(Cieceres/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, automehāniķis, līdz arestam dzīvoja:
Latvijā, Liepājas pilsētā, Dārza ielā 26, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.03.1942.g., 12.lagpunkts, Imas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40285.
2319. Valdmanis Juris Anša d., dzimis 1896.g. Kuldīgas apriņķī, Kuldīgas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40278.
2320. Valdmanis Roberts Kārļa d., dzimis Talsu apriņķī, Kandavas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
vilnas izstrādājumu tehnologs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40297.
2321. Valdmanis Valdis Paviša [Kārļa] d., dzimis 1911.g. Skaiskas(?) [Skaistkalnes]
pagastā, Latvija, latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Mešinskas(?) [Mežotnes] [Mēmeles] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42056.
2322. Volkovskis Fricis Viļa d., dzimis 1905.g. Aizputes apriņķī, Basu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem (drēbnieka dēls), izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, traktorists, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
Izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40308.
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2323. Valters Aleksandrs Ludviga d., dzimis [1890.g.] Ludzas apriņķī, Ciblas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.04.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42060.
2324. Valters Gustavs Friča d., dzimis 1902.g. Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Liģu
[Strēļu] viensēta), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 09.04.1943.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40288.
2325. Valters Kārlis Kārļa d., dzimis 1901.g. Liepājas apriņķī, Vaiņodes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Mazkrustaiņi [Mazkrūtaiņu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.06.1944.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40287.
2326. Valters [Valter-Valters] Pēteris Ādama d., dzimis 1900.g. Režickas/Rēzeknes apriņķī,
Rēzeknes [Rēznas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem
(dzelzceļa kalpotājiem/?/), izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, dārznieks, zemkopis,
neprecējies (bija civīllaulībā), līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Makašēnu
[Rēznas] pagastā, Greiškalnu apdz.v. [Greiškānu]), speciālā norāde: “dienēja balto
armijā 1919.-1921.g., bijušais vecākais policists (1922.-1939.g.)”, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 05.12.1942.g. par “cīņu pret padomju varu pilsoņu kara laikā” un par
“pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, 13.03.1942.g. atzīts par 1.grupas invalīdu
(plaušu tuberkuloze, miokardīts), miris 04.02.1943.g. no avitaminozā kolīta (poliavitaminozes), 3.lagpunkta 3.apakškomendantūra, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42061.
2327. Valters Rūdolfs Jāņa d., dzimis 1900.g. Jelgavas apriņķī, Vacevarlaumskas (Vecsvirlaukas/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, zemes mērnieks-tehniķis, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 24.01.1942.g. 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40303.
2328. Vanags Eduards Jāņa d., dzimis 1905.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektromehāniķis, līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Kuldīgas apriņķī, Skrundas pilsētā,
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Saldus ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40267.
2329. Vanags Voicehs Jegora d, dzimis 1901.g. Jelgavas apriņķī, Linsņenskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Latgales
Zemnieku partijas(?) biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “vecākais
policists”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Preiļu pagastā, Puncuļu apdz.v.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42084.
2330. Vanags Jānis Jēkaba d., dzimis 1909.g. Bauskas apriņķī, Mežotnes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, organizācijas “Zeme
Ksaveņi” [Zemnieku Savienība”-[?]) biedrs, agrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Bauskas
apriņķī, Codes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.12.1941.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42106.
2331. Vangravs Pēteris Jēkaba d., dzimis 1895.g. Aizputes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
tirgotājs, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40311.
2332. Vanogs [Vonogs] Vincents Ludviga d., dzimis 1895.g. Daugavpils apriņķī, Krāslavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja: Latvijā,
Daugavpils apriņķī, Krāslavas pilsētā, Zvejnieku (Ribackaja) ielā 1, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 31.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42080.
2333. Vārna Jānis Jāņa d., dzimis 1914.g. Liepājas apriņķī, Dunikas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40294.
2334. Vārna Nikolajs Pētera d., dzimis 1901.g. Daugavpils(?) apriņķī, Piļskas(?) pagastā,
Kruss(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, kurpnieks, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Dobeles
pagastā, Laucēnu [Lauciņu] apdz v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40257.
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2335. Vārpiņš Krists Andža d., dzimis 1900.g. Aizputes apriņķī, Jurkeneskas (Jūrkalnes/?/)
pagastā, Darvteņa [Darvdedžu] muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
06.08.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40312.
2336. Vasars [Vassers] Ādolfs Klementa d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes,
krāvējs, līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Ventspils pilsētā, Zvoņa[?] ielā 2, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40317.
2337. Vasariņš (Vassariņš) Evalds Jāņa d., dzimis 1907.g. Bauskas apriņķī, Vecsaules
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ligaiši [Līgotņu] mājās), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 20.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42105.
2338. Vasiļjeva Ņina Leonīda m., dzimusi 1889.g. Vladimiras pilsētā (Krievija), krieviete,
PSRS pavalstniece, no kalpotājiem (ģenerāļa meita), izglītība – vidējā, bezpartejiskā,
bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī,
Bērzgales pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.01.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 39986.
2339. Vasiļjevs Aleksandrs Konstantina d., dzimis 1908.g. Rēzeknes pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, analfabēts, bezpartejiskais, kurpnieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.
1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40304.
2340. Vasiļjevs Nikolajs Ivana d., dzimis 1884.g. Jaroslavļas apgabalā, Ribinskas pilsētā
(Krievija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
feldšeris, mākslinieks, līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Jelgavas pilsētā, Kroļjana
[Kr.Barona] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.06.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41443.
2341. Vasiļjevs Nikolajs Vasilija d., dzimis 1909.g. Abrenes (Balvu/Jaunlatgales/?/) apriņķī,
Adšpiļskas (Augšpils/?/) pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Ludzas apriņķī, Mērdzenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
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pasludināšanas) 22.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42092.
2342. Vaskis Jānis Jāņa d., dzimis 1899.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils
apriņķī, Slates pagastā, Strauteņu [Strautiņu] mājās (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
12.10.1947.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42059.
2343. Vavuļs Ivans Jakova d., dzimis 1898.g. Smoļenskas apgabalā, Smoļenskas rajonā,
Zaharinkas sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Kardimovas rajonā, Petrova Zalužjes sādžā (Krievija),
IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.11.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 16.07.1938.g.,
termiņa beigas – 16.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris
29.071942.g., 5.lagpunkts Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.18358.
2344. Vāvere Fricis Friča d., dzimis 1895.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā, Otes [Āžas]
mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
vidējā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, agrotehniķis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.06.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40306.
2345. Vāvere Herberts Indriķa d., dzimis 1900.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dārznieks, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Dorza
[Dārza] ielā 8), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.12.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40279.
2346. Vāvere Vilis Friča d., dzimis 1896.g. Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, dārznieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 13.08.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40302.
2347. Vecbaštiks Jēkabs Pētera d., dzimis 1901.g. Liepājas apriņķī, Nīcas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Berneta [Bernāta]
ielā 51, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40324.
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2348. Veciņš [Vēciņš] Jānis Jāņa d., dzimis 1906. [1886.] g.(?), Valkas apriņķī, Ilzenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Vāgnera ielā 11,
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par ”piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no
Rīgas cietuma, miris 20.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41433.
2349. Veckačans [Veckāgans] Alfrēds Unriha [Ulriha] d., dzimis 1910.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais, tehniķis-celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.12.1941.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40326.
2350. Vecpiusis [Vecpuisis] Fricis Friča d., dzimis 1890.g. Kuldīgas apriņķī, Pampāļu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežizstrādes tehniķis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40276
2351. Vectēvs Pēteris Pētera d., dzimis1898.g. Jelgavas apriņķī, Voļenskas(?) pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (dzelzceļnieka dēls), izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, stacijas priekšnieks, līdz arestam
dzīvoja Talsu apriņķī, Sikres [Spāres] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.02.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40293.
2352. Vediks Alberts [Matīsa d.], dzimis 1895.g. Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Lubezeres pagastā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
16.03.1943.g. 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40296.
2353. Vegners Ernests Augusta d., dzimis1886.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Ganības [Zāļu] ielā 52, dzīv.3.)
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40269.
2354. Veigners [Vegners] Jānis Pauls Jāņa d., dzimis 1914.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
vācietis, PSRS pavalstnieks, no amatniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
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specialitātes, tirdzniecības darbinieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Katrīnas
ielā 14, dzīv.1.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40309.
2355. Veidemanis Fricis Ievalda [Ēvalda] d., dzimis 1910.g. Liepājas apriņķī, Asītes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Druvas/?/
mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40284.
2356. Veidemanis Juris Toma d., dzimis1889.g. Liepājas (?) apriņķī, Dunkinekskas (Dunikas/?/) pagastā, Daudišņe [Raudišķu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: ”policists”, līdz arestam dzīvoja: Latvijā, Liepājas pilsētā, Tuplo[?]
ielā 6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40322.
2357. Veidemanis (Veidmanis) Kārlis Evalda d., dzimis 1907.g. Aizputes apriņķī, Kalvenes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, kalpotājs, konduktors, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam
dzīvoja Jelgavas(?) stacijā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40323.
2358. Veidmans Romans Jēkaba d., dzimis 1885.g. Vitebskas apgabalā, Ļiozņenskas rajonā,
Sutanskas apdz.v. (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz
arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Rudņanskas rajonā (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 09.07.1938.g., termiņa beigas –
09.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 03.03.1943.g.,
6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16384.
2359. Veidnieks [Veidņiks-Veidņeks] Kornelijs [Karnelijs-Kornels] Dāvida d., dzimis
30(31/?/).03.1889.g. Cēsu aprņķī, Rantuļskas (Rāmuļu/?/) pagastā, Dumpuru mājās
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, jurists, Pedagoģiskā institūta svešvalodu kursu
klausītājs, (grāmatvedis-rēķinvedis/?/), speciālā norāde: ”policists, cietumu departamenta priekšnieks, Latvijas iekšlietu ministrs 1939.-1940.g.”, līdz arestam dzīvoja:
Krievijā, Kirovas apgabala pilsētā, Komūnas ielā 1, dzīv. 12., Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 28.08.1941.g. pēc KPFSR KK 58.13.panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija lēmumu soda
mērs pārkvalificēts uz brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 26.06.
1941.g., termiņa beigas – 26.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 29.12.1941.g. no Kirovas,
miris 09.01.1942.g. no hemakolīta (plaušu iekaisuma), 7.lagpunkta 1.apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā (ar fotogrāfiju) – Nr. 57712.
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Pielikums.
Spriedums.
Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas vārdā.
1941.gada 28.augustā Kirovas apgabala apgabaltiesas krimināllietu Tiesas kolēģija [šādā]
sastāvā: priekšsēdētājs Fiļins, tautas piesēdētāji – Solomina un Zonova, sekretāre Demakova,
piedalās apgabala prokurora palīgs Belovs, no aizstāvības (b. Zorina) tiesājamais atteicās.
Izskatīja slēgtā tiesas sēdē apsūdzības lietu pret Veidņiku Karneliju Dāvida d., dzim.
1899.g., pēc tautības latvieti, PSRS pilsoni, precējušos, partijas “Latvijas Zemnieku savienība”
biedru, ar augstāko izglītību, bijušo Latvijas buržuāziskās valdības iekšlietu ministru, pēc
paša vārdiem, netiesātu, dzīv. Kirovas pilsētā, pēc KPFSR KK 58.13. panta.
Pārbaudījusi iepriekšējās izmeklēšanas materiālus un noklausījusies tiesājamā liecības,
tiesa konstatēja: IeTK orgāni Kirovas apgabalā saukuši pie kriminālās atbildības bijušās
Latvijas valdības bijušo iekšlietu ministru Veidniku, kurš, kā tas neapgāžami pierādīts,
būdams naidīgi noskaņots pret revolucionāro komunistisko kustību, kā virsnieks Oktobra
sociālistiskās revolūcijas laikā 1917.gadā no Padomju Krievijas teritorijas bēdzis uz Latviju,
ko tajā laikā bija “akupējis” vācu karaspēks, kur iestājās Latvijas baltgvardu armijā, kurā
bija virsnieks līdz buržuāziskās iekārtas nodibināšanai.
Pēc demobilizācijas no armijas 1922.gadā [viņš] iestājās vietējā policijā kā rakstvedis,
pēc tam tiek pārcelts par vecāko policistu, kur dienē līdz 1924.gadam.
Tajā pašā 1924.gadā pāriet uz Tieslietu ministrijas cietumu resoru, kurā ieņem vadošu
lomu un tiek nozīmēts minētās ministrijas Cietumu departamenta direktora amatā, kurā
strādā līdz 1938.gadam.
1939.gada janvārī kā aktīvu buržuāziskās iekārtas piekritēju un par uzticību prezidentam
pēdējais nozīmē viņu par iekšlietu ministru, un šajā postenī viņš atrodas līdz 1940.gada
jūlijam, t.i., [līdz] Padomju varas atjaunošanai Latvijā.
Būdams iekšlietu ministrs, Veidniks uzdeva politiskās policijas departamenta direktoram
Fridrihsonam pastiprināt cīņu pret pieaugošo revolucionāro kustību.
Pēc tieša Veidnika norādījuma politiskā policija 1940.g. aprīlī sagrāva varākas revolucionārās komunistiskās organizācijas Rēzeknes un Daugavpils pilsētās, arestēja visu Latvijas
Komunistiskās partijas centr. komit. sastāvu Rīgas pilsētā – līdz 65 komunistu, likvidēja
trīs tipogrāfijas un saņēma vairākas rakstāmmašīnas (sk. liecības, ko tiesā apstiprinājis
tiesājamais).
Pie tam saskaņā ar Veidnika direktīvu policija 1940.g. 17.jūnijā, ienākot Rīgā Padomju
karaspēkam, apšaudīja un izklīdināja solidaritātes ar Padomju Savienību demonstrāciju, kā
rezultātā vairāki strādnieki tika ievainoti, no kuriem divi – nāvīgi, vēlāk miruši.
Nododot lietas jaunajai demokrātiskās valdības iekšlietu ministrijas vadībai, Veidniks
deva norādījumus policijas departamenta direktoram Fridrihsonam iznīcināt vērtīgās
aģentūras sarakstus un visas aģentūras lietas, ko tas arī veica.
Visus šos faktus tiesājamais Veidniks tiesā apstiprināja, izņemot to, ka viņš būtu vainīgs
solidaritātes ar Padomju Savienību demonstrācijas apšaudīšanā un piekaušanā 1940.g.
17.jūnijā, tajā it kā esot vainojami pilsētas prefekts un policija.
Pamatojoties uz minēto, tiesa uzskata tiesājamā vainu pēc KPFSR KK 58.13.panta par
pierādītu un tāpēc, vadoties no KPFSR KPK 319.-320. panta,
piesprieda:
Veidnikam Karnelijam Dāvida d., pamatojoties uz KPFSR KK 58.13. pantu un soda sankciju
pēc KPFSR KK 58.2. panta, piespriest ASM – nošaušanu ar personīgā īpašuma saskaņā ar
aprakstu lietā konfiskāciju par labu valstij.
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Drošības pasākumu notiesātajam atstāt iepriekšējo – apcietinājumu.
Spriedums ir galīgs, bet, pamatojoties uz KPFSR KPK 400.pantu, var tikt pārsūdzēts caur
Apgabaltiesu KPFSR Augstākajā tiesā 72 stundu laikā pēc sprieduma kopijas izsniegšanas
notiesātajam.
Paraksti: Priekšsēdētājs:
Tautas piesēdētāji:
Kopija pareiza, priekšsēd.

V.Fiļins
Solomina un Zonova.
(paraksts, nesalasāms)
(Ģerboņa zīmogs.)

2360. Veikmans [Veikšāns] Antons Ignata d., dzimis 1894.g. Rēzeknes apriņķī, Barkavas
pagastā, Buziņu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.10.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42266.
2361. Veikšāns Francis Staņislava d., dzimis 1908.g. Daugavpils(?) apriņķī, Rudjackas
(Rudzētu) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41440.
2362. Veikšāns Konstantins Antona d., dzimis 1890.g. Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā,
Derškelevas(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Ļeotinskas(?) [Maltas] pagastā, Rozentovas(?) muižā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.11.1941.g., 11.lagpunkts Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42108.
2363. Veinbergs Asvalds [Osvalds] Rikords Jāņa d., dzimis 1910.g. Abrenes (Balvu/Jaunlatgales) apriņķī, Bērzpils pagastā, Kļavkalnu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, namdaris,
strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas apriņķī, Auces pilsētā, Amotņen
[Amatu] ielā 8, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.03.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40307.
2364. Veinis Francisks [Francis] Miķeļa d., dzimis 1904.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Doroj [Dorupes] ielā 23),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.04.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40254.
2365. Veinštoks Voldemārs Jāņa d., dzimis 1905.g. Abrenes (Balvu/Jaunlatgales) apriņķī,
Balvu pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
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bezpartejiskais, galdnieks, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Kandavas pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40295.
2366. Veisbahs Teodors Jānis Gustava d., dzimis 1884.g. Liepājas apriņķī, Bārtas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, mūrnieks, speciālā norāde: “jaunākais policists”, līdz arestam dzīvoja
Liepājas pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.09.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40290.
2367. Veismane Olga Ivana m., dzimusi 1909.g. Smoļenskas guberņā (Krievija), latviete,
PSRS pavalstniece, no zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas)
apgabalā, Barjatinskas rajonā, kolhozā “Zemnieks”(?) (Krievija), IeTK Smoļenskas
apgabala pārvaldes „troika” 28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 09.07.1938.g., termiņa beigas –
09.07.1943.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, mirusi 16.05.1942.g.,
lagpunkts “Zujevka”, Muhino ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16781.
2368. Veismanis Pāvels [Pauls] Jāņa d., dzimis1899.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
no kalpotājiem (ierēdņiem), izglītība – nepabeigta augstākā, bezpartejiskais, žurnālists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kuģu ielā 13, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40329.
2369. Veismans Vasilijs Ivana d., dzimis 1865.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Kalugas) apgabalā, Mosaļskas rajonā,
Smelija apdz.v. (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 27.02.1938.g.(?), termiņa beigas – 27.02 1948.g.(?), ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 17.07.1939.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16385.
2370. Veiss Kārlis Nikolaja d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dārznieks, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Ozolaines pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42112.
2371. Veiss Kārlis Viļa d., dzimis 1904.g. Jelgavas apriņķī, Valgundes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
15.09.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40300.
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2372. Vekmans Oskars Fjodora [Teodora] d., dzimis 1905.g. Ļeņingradas (Novgorodas)
apgabalā, Dregeļskas rajonā, Basovščinas(?) mājās (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, līdz arestam dzīvoja Kirovas dzelzceļa Terebutineca stacijā
(Novgorodas apgabals, Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 03.09.1938.g. kā
“kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 27.03.1938.g., termiņa beigas – 27.03.1948.g., ieradās Vjatlagā
16.11.1938.g. no Kirovas, miris 22.03.1942.g., 5.lagpunkts (kokzāģētava), Ļesnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18807.
2373. Vēlands [Veilands] Jānis Jāņa d., dzimis 1894.g. Lebenberzenskas(?) [Līvbērzes] pagastā,
Raigalu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Pastendes
pagastā, Galnieku [Kalnieku] mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
13.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40280.
2374. Veldruns-Vepers [Veldrums] Voldemārs Kima [Kriša] d., dzimis 1897.g. Ilūkstes apriņķī
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, agronoms, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā (Jestafi [Briedīšu] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 23.01.1943.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42067.
2375. Veļkovs Šaja Avseja d., dzimis 1906.g. Daugavpils apriņķī, Dagdas pagastā, Dagdas
apdz.v. (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, bez noteiktas dzīves vietas, IeTK karaspēka Jaroslavļas apgabalā kara tribunāls 01.09.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10.panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, termiņa sākums – 18.06.1941.g., termiņa
beigas – 18.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 28.12.1941.g. no Jaroslavļas, miris 21.01.
1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 57159.
2376. Venskevičs Teodors Kārļa d., dzimis 1909. [1906]. g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, virpotājs, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kuko [Koku] ielā
8), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS ieTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40259.
2377. Venšaus Antons Mārtiņa d., dzimis 1907.g. Ventspils pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
elektriķis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Līvu ielā 7), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40321.
2378. Venšaus Eižens Fjodora [Teodora] d., dzimis 1900.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
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mūziķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Partemanskas [1.Maija] ielā
72, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42111.
2379. Venters Ērmanis Pētera d., dzimis 1889.g. Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Ivandes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija personālā lieta
arhīvā – Nr. 40256.
2380. Ventnieks Žanis Rūdolfs Augusta d., dzimis 1911.g. Rudņenskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, melnstrādnieks, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Planicas pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40318.
2381. Verbickis Otto[Voldemārs] Voldemāra [Stanislava] d., dzimis 1906.g. Jēkabpils apriņķī,
Slates pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Kursīšu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.11.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40261.
2382. Vesmanis Jānis Jāņa d., dzimis 03.05.1878. [1877.] g. Bauskas apriņķī, Zālītes pagastā
(Latvija), latvietis, dzimtā valoda – latviešu, pārvaldīja angļu, vācu krievu un franču
valodas, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (mežsarga dēls), izglītība – augstākā
(vidējā/?/), bezpartejiskais (1922.-1925.g. partijas “Demokrātiskais centrs” biedrs, /
1.sekretārs/), skolotājs, grāmatvedis, kalpotājs (Zemkopības ministrijas biroja
“Mellator” [“Meliorator”] atbildīgais rēķinvedis /galvenais grāmatvedis?/), precējies,
1 bērns (dēls), sevišķās piezīmes: “1.Saeimas deputāts; bija ārzemēs: Austrijā –
1907.g., Zviedrijā – 1907.g., Vācijā – 1907., 1913. un 1922.g., Francijā – 1927.g.;
namīpašnieks (piederēja savs nams un vasarnīca Jūrmalā); fabrikas vadītājs; bez
noteiktas nodarbošanās, radinieki (sieva un dēls) arestēti un izsūtīti”, dzīves vieta
līdz arestam: Latvija, Rīgas pilsēta, Kirova ielā 10/b, dzīv. 6., IeTK orgāni arestēja
14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (KPFSR KK 58.4.pants), ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals),
13.07.1941.g. atzīts par 2.grupas invalīdu (bruka, hronisks miokardīts, vecuma
arterioskleroze), miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.06.1942.g. no avitaminoza kolīta ar dekompensētu miokardītu, 7.lagpunkta 1.apakškomendantūra, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40328. (15 lapas).
2383. Vestfāls Francis Ludo [Luda] d., dzimis 1890.g. Cēsu apriņķī, Starobeļskas (Stalbes/?/)
pagastā, Azotņu(?) mājā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – 4 klases, VK(b)P biedrs 1907.–1938.g., lauksaimniecības mašīnu tehniķis,
mehāniķis, speciālā norāde: “darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs”,
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līdz arestam dzīvoja Krievijā, Maskavas pilsētā, Krivoi pereulok(?) [Greizā šķērsiela]
4, dzīv.28., Maskavas kara apgabala kara tribunāls 26.03.1939.g. pēc KPFSR KK 58.101. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 2 gadiem,
termiņa sākums – 27.04.1938.g., termiņa beigas – 27.04.1942.g., ieradās Vjatlagā
06.12.1939.g. no Kirovas, miris 24.11.1941.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 27574.
2384. Vidiņš Kristops-Mārtiņš Jāņa d., dzimis 1905.g. Švergavskas [Svētes] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Jangavs apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40320.
2385. Vidiņš Žanis Ivana [Jāņa] d., dzimis 1898.g. Liepājas apriņķī, Verganaļskas [Vērgales]
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Vidiņu/?/ viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.02.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40282.
2386. Vidners Gustavs Valta d., dzimis 1895.g. Ventspils apriņķī, Zūru pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, ceļu
būvētājs (šoseju ceļu meistars), līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī, Pastendes pagastā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.03.1943.g. par “cīņu pret revolucionāro
kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 07.07.1943.g.(?), 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40289.
2387. Vidners Kārlis Jāņa d., dzimis 1869.g. Ventspils apriņķī, Zūru pagastā, Zūru apdz.v.
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41442.
2388. Viducis Jānis Jansa d., dzimis 1889.g. Cēsu apriņķī, Vecjiebonkas (Vecpiebalgas
[Jaunpiebalgas]) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem,
izglītība – 7 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“viensētnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
20.05.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41436.
2389. Vigs [Vičs] Andrejs Pētera d., dzimis 1879.g. Madonas apriņķī, Seseļenskas(?)
[Sausnējas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, Skolotāju savienības(?) biedrs, skolotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas
pilsētā, Biņerņek [Biķernieku] ielā 53, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g.
453

V

par “ piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 16.06.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40327.
2390. Vīķis Voldemārs Jēkaba d., dzimis 1894.g. Bauskas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, frizieris, līdz
arestam dzīvoja Mesoņinskas (?) pagastā [Bauskā] (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41429.
2391. Vikse Ivans [Jānis] Andreja d., dzimis 1895.g. Valmieras apriņķī, Duntes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas leitnants”, līdz
arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
11.01.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42099.
2392. Viksis [Vīksne] Bengords [Bernhards] Pētera d., dzimis 1903.g. Valmieras apriņķī,
Kokeneskas [Kocēnu] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā (reālskola), bezpartejiskais, pārdevējs, līdz arestam dzīvoja Rīgas
mezgla Mofses(?) stacijā Rīgas Jūrmala], izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.12.
1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.41437.
2393. Vīksne Rūdolfs Jēkaba d., dzimis 1912.g. Jēkabpils apriņķī, Sunākstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.(?) no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42052.
2394. Viksnišs [Vīksniņš] Kārlis Zāmeļa d., dzimis 1872.g. Jelgavas apriņķī(?), Bukeineskas
[Bukaišu] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40258.
2395. Vilde (Vilds) Jānis Kārļa d., dzimis 1908.g. Jelvardes(?) [Lielvārdes] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Ķeipenes(?) pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42093.
2396. Vilde Vilis Kārļa d., dzimis 1893.g. Bauskas apriņķī, Pošmunskas [Panemunes] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, partijas
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“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, 14.06.1941.g. arestēts, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.
1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.10-2. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.42053., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2397. Vilkeļenoks Augusts Osipa d., dzimis 1882.g. Ilūkstes (Liepājas/?/) apriņķī, Ezeres
pagastā (Latvija), baltkrievs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Ludzas apriņķī, Kārsavas pilsētā, Čapajeva ielā 17, PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 25.11.1942.g. par “cīņu pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.02.
1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42082.
2398. Vilkme [Velkme] Antons Augusta d., dzimis 1887.g. Vinskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis-plānotājs, līdz arestam dzīvoja: Latvijā,
Rēzeknes pilsētā, Moja [1. Maija] ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
22.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42064.
2399. Vilks Augusts Kārļa d., dzimis 1899.g. Madonas apriņķī, Galgauskas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, piensaimniecības speciālists, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils
pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.08.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42057.
2400. Vilks Roberts Dāvida d., dzimis1906.g. Rīgas apriņķī, Mangaļu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 13.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41445.
2401. Vilks Roberts Jura d., dzimis 1883.g. Bauskas apriņķī, Īslīces pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas
“Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.04.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42107.
2402. Villoss [Villa] Kārlis Jāņa d., dzimis 1897.g. Tukuma apriņķī, Blīdenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
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izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40275.
2403. Vilnis (Viļņis-Valnis) Alberts Matiass [Matīss] Joanna [Jāņa] d., dzimis 1890.g. Rīgas
apriņķī, Slokas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris
(pirms sprieduma pasludināšanas) 23.11.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41432.
2404. Vilnis (Viļnis-Vovņenko) Aleksejs Anufrija [Onufrija] d., dzimis 1910.g. Brestas
apgabalā, Pružanu apriņķī, Dabučinskas pagastā, Puzanu sādžā (Polija/Baltkrievija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, atslēdznieks, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī,
Krustpils pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.05.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42069.
2405. Vilnis Vilnis (Viļnis-Teihs-Tese-Teiss) [Teihs] Žanis Jēkaba d., dzimis 1912.g. Kuldīgas
apriņķī, Vārmes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, ekspeditors, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas
pilsētā, Krišjāņa Barona ielā 80, dzīv. 65., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.04.
1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41434.
2406. Vilsons (Viļsons) Alberts Ādama d., dzimis 1906.g. Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Serdiņu [Sērdieņu] mājās (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 23.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40315.
2407. Viļums Jānis Friča d., dzimis 1904.g. Jakobštadtes (Jēkabpils) apriņķī, Jaunjelgavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem-laukstrādniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Ilūkstes apriņķī, Losenskas [Lašu] pagastā (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42070.
2408. Viļums Staņislavs Semjona [Sīmaņa] d., dzimis 1902.g. Sankt-Pēterburgas pilsētā
(Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “policists”, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Rēzeknes pilsētā, Sadovaja [Dārzu?] ielā 1, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
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Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42110.
2409. Vinciņš Paulis Kriša d., dzimis 1900.g. Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks, algoja 4 kalpus”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.07.1942.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40266.
2410. Vīndedzis Jānis Jāņa d., dzimis 1876.g. Bauskas apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g.(?) no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 06.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42055.
2411. Vinovskis Aleksandrs Jāņa d., dzimis 1891.g. Cēsu [Bauskas] apriņķī, Taurenes
[Taurkalnes] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas
kolēģija 02.11.1942.g. pēc KPFSR KK 58.4. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42102.
2412. Vinovskis Kārlis Andreja d., dzimis 1887.g. Ventspils apriņķī, Ventas (Sarkanmuižas)
pagastā, Staozaņi(?) apdz v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – vidējā, bezpartejiskais, oficiants, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils
pilsētā, Koganovska [Pils] ielā 35, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 12.03.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40313.
2413. Vinskis Alfrēds Mārtiņa d., dzimis 1902.g. Bauskas apriņķī, Taurkalnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, elektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Brīvības ielā
135, arestēts 12.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 11.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.2., 58.10-1., 169. pirmās daļas (krāpšana) un 182. (nelikumīga ieroču
glabāšana) panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts
sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā –
Nr. 40305., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2414. Virbulis Jānis Inta d., dzimis 1906.g. Aizputes apriņķī, Basu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Krastkaļņi [Krastkalnu]
viensētā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40314.
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2415. Vīrs Kārlis Mārtiņa d., dzimis 1903.g. Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas rajonā,
Griškovo sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, kolhoznieks, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Jarcevas rajonā, Ježova vārdā nosauktajā kolhozā
(Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 02.10.1938.g. pēc KPFSR KK
58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
03.07.1938.g., termiņa beigas – 03.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 07.06.1943.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 16390.
2416. Virsaitis Fricis Viļa d., dzimis 1882.g. Tukuma (Jelgavas/?/) apriņķī, Bukaišu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zemkopis, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī,
Smārdes pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “cīņu pret
revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 01.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40299.
2417. Visockis Antons Pētera d., dzimis 1912.g. Rēzeknes apriņķī, Silajāņu pagastā,
Leperu(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
zemākā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja
Daugavpils apriņķī, Līksnas [Kalupes] pagastā, L.Ratnieki apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 01.04.1942.g., (notiesāts 28.11.1942.g.), 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42077.
2418. Visokins [Visokihs] Vladimirs Vladimira d., dzimis 1899.g. Daugavpils pilsētā (Latvija),
krievs, PSRS pavalstnieks no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs,
skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Nīcgales pagastā (Latvija),
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 28.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42073.,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2419. Viševs Aleksandrs Vladimira d., dzimis 1890.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
[krāšņu] mūrnieks, strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Katrīnas ielā),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.12.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40260.
2420. Viškers Rolands Fjodora [Teodora] d., dzimis 1904.g. Jelgavas(?) apriņķī, Viļcavskas
(Vilces/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz
arestam dzīvoja Meņutinskas [Mežotnes] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.10.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 42054.
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2421. Vitāliņš [Vītoliņš] Vilis Ādama d., dzimis 1909.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kalējs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Lucis [Ludzas] ielā 6), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42086.
2422. Vitmanis Eduards Alfrēds Jānis Indriķis Jāņa d., dzimis 1899.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
mežsargs, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.04.1942.g., 3.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40292.
2423. Vizbels Kārlis Ernesta d., dzimis 1898.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis, mehāniķis, līdz arestam dzīvoja Talsu pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 21.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40265.
2424. Vizulis Augusts Augusta d., dzimis 1900.g. Liepājas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, drēbnieks, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Cirka [Baznīcas] ielā 2) izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40255.
2425. Vizulis Pēteris Jāņa [Gusta] d., dzimis 1909.g. Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Rāvas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40310.
2426. Vizums (Fomvoļdmans) [Valdmanis] Pāvels [Pauls] Matīsa d., dzimis 1884.g. Kuldīgas
apriņķī, Kursīšu pagastā, Karamnor(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemes īpašniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Tempsil [Tempļa ielā 2a] [Melnsila] ielā 29, dzīv. 4.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 25.06.1942.g., 7.lagpunkts (?), Jagodnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 41435.
2427. Vītols Ernests Mārča d., dzimis 1886.g. Valmieras apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, krāvējs, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Baškīrijā, Ufas
pilsētā, ЦОС būvlaukumā, 4.baraka, dzīv.2, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 22.02.
1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10
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gadiem, termiņa sākums – 02.12.1937.g., termiņa beigas – 02.12.1947.g., ieradās
Vjatlagā 25.07.1938.g. no Kirovas, miris 05.04.1939.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 14328.
2428. Vītols Jānis Maca [Mārča] d., dzimis 1907.g. Rīgas apriņķī, Lēdurgas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, tehniķis celtnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jēkabpils pilsētā, Dārza ielā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42072.
2429. Vītols Johans Friča d., dzimis 1913.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, [zemes]
mērnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Līvu ielā 15, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr.40283.
2430. Vītols-Vītuls Kārlis Pētera d. dzimis 1893.g. Rīgas apriņķī, Rembates pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “Latvijas Armijas virsleitnants”, līdz arestam
dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc
KPFSR KK 58.2. un 58.10-1. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu,
10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1.,
personālā lieta arhīvā – Nr.42085.
2431. Vītols Krišs Jura d., dzimis 1884.g. Jēkabpils apriņķī, Elkšņu pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, finanšu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma pilsētā,
Harmonejas [Harmonijas] ielā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 19.07.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40274.
2432. Vītols (Vitoļs) Pēteris Jāņa d., dzimis 1888.g. Bauskas (Jēkabpils/?/) apriņķī, Mazzalves
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, mežzinis, līdz arestam dzīvoja Bauskas(?) apriņķī, Kurmašskas
[Kurmenes] pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par
“pretpadomju aģitāciju” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 22.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42104.
2433. Voicehs Antons Josifa [Jāzepa] d., dzimis 1901.g. Ilūkstes apriņķī, Rautenskas
(Raudas/?/) pagastā (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Vindavas [Ventspils] ielā 55, PSRS IeTK
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Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –14.06.1941.g., termiņa
beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 11.02.1944.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42097.
2434. Voicehovičs Pāvels Leontija d., dzimis 1889.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas pilsētā,
Lielajā Sarkanflotes ielā, IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 26.09.1938.g.
par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 30.12.1937.g., termiņa beigas – 30.12.1947.g., ieradās Vjatlagā
02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 07.01.1941.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr. 16394.
2435. Voimanis [Vaimanis] Boruhs Morduhs Jankeles [Jakova] d., dzimis1899.g. Mezerecas(?) apdz.v. (Polija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, pusanalfabēts,
bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Zaļajā ielā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42071.
2436. Voiņevičs [Vaiņevics] Ansis Jēkaba d., dzimis 1881.g. Liepājas apriņķī, Grobiņas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, mūrnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Bartosa [Klaipēdas] ielā 7, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 16.07.1942.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40281.
2437. Voitiško-Janulis Josifs Josifa d., dzimis 1890.g. Daugavpils apriņķī, Kalupes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, galdnieks, celtnieks, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī,
Līksnas pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 25.11.1942.g. par “aktīvu cīņu
pret revolucionāro kustību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 28.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 42078.
2438. Voitkevičs [Vaitkevics] Gustavs Germans Gustava d., dzimis 1885.g. Ventspils apriņķī,
Zūru pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī,
Gobeļskas (Dobeles/?/) pagastā, Mares(?) mājās [Kuldīgas apriņķa, Kabiles pagasta
Mārās] (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.05.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.40262.
2439. Vojevodins Ļevs Alekseja d., dzimis 1901.g. Ņitodinskas(?) pagastā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas
apriņķī, Cibinskas (Ciblas) pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.
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1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g.,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 15.06.1943.g.,
3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42098.
2440. Volonts Jānis (Ivans) Antona d., dzimis 1882.g. Dvinskas (Daugavpils/?/) apriņķī, Preiļu
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem kalpiem (no strādniekiem/?/), izglītība: 8 klases apriņķa skolā, Augstākie komercijas kursi, Latgales
Progresīvo zemnieku apvienības (Latgales Progresīvās zemnieku partijas/?/) loceklis,
kalpotājs (komunālais, kancelejas darbinieks, Daugavpils pilsētas galva 1922.-1938.g.,
Latvijas Tautas labklājības ministrs 1938.-1940.g.), precējies (atraitnis), 3 bērni (dēls
un 2 meitas), līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Alberta ielā 12, dzīv.14.,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas
apgabals) kā izmeklēšanā esošais, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai partijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., miris 16.03.1943.g.
no pelagras un progresējošās tuberkulozes, 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats; radinieku
dzīves vieta (meita Avotiņš Ada Jāņa m., ziņas par 30.06.1955.g.) – Krievija, Tomskas
apgabals, Kargasokskas rajons, pasta nodaļa Ņuroļka, Slavgorodkas(?) ciemats;
personālā lieta arhīvā – Nr. 40330 (ar fotogrāfiju).
Pielikums.
Izraksts no PSRS IeTK Sevišķās apspriedes protokola Nr. 96-m 28.novembrī 1942.g.
Klausījās: 296. Lietu Nr. 5433/IeTK Kirovas apgabala pārvalde/ Latv. PSR IeTK par
apsūdzību Volontam Jānim Antona d., dzim. 1882.g. Latv. PSR Daugavpils apriņķī, latvietim,
PSRS pilsonim.
Nolēma: Volontu Jāni Antona d. par piederību kontrrevolucionārai partijai ieslodzīt
labošanas darbu nometnē uz DESMIT gadu termiņu, skaitot no 14.jūnija 1941.gada.
PSRS Iekšlietu tautas komisāra Sevišķās apspriedes sekretariāta priekšnieks.
paraksts, nesalasāms
Lapas otrā pusē
Ar IeTK Sevišķās apspriedes lēmumu iepazinos.
J.Volonts
9.februārī 1943.g.
Sevišķās apspriedes lēmumu paziņoju:
IeTK Kirovas apgabala Pārvaldes 1.specnod. 3.nod. priekšnieks
Paraksts, nesalasāms
9 / II-1943.g.
2441. Volonts Justins Antona d., dzimis 1870.g. Dvinskas (Daugavpils/?/) apriņķī, Preiļu
pagastā (Latvija), latvietis, dzimtā valoda – latviešu, pārvalda krievu valodu, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes,
zemkopis, speciālā norāde: “bez noteiktas nodarbošanās, muižnieks, piederēja 100
ha zemes; bija ārzemēs – 1895.gadā Vācijā”, precējies, 2 bērni (dēls un meita), dzīvoja
dzimšanas vietā (Dzeņu sādžā, Livangot [Līvānu pagasta Vanagu] mājās), IeTK orgāni
arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals), 15.07.1941.g.
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atzīts par 2.grupas invalīdu (“izteikta varikoza vēnu paplašināšanās abās kājās ar
kāju tūsku, miokardīts, vecuma nespēks)”, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
18.08.1941.g. no abpusējas krupozas pneimonijas (plaušu karsoņa), 7.lagpunkta štāba
apakškomendantūra, Jagodnija ciemats; radinieku dzīves vieta (28.07.1947.g. – sieva
Stefanija Antona m.) – Krievija, Krasnojarskas novads, Tasejevskas rajons, Bakčetas
ciems; personālā lieta arhīvā – Nr.42095 (8 lapas).
2442. Voroņeckis Aleksandrs Fjodora d., dzimis 1889.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez specialitātes, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kronvalda ielā), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 26.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats personālā
lieta arhīvā – Nr. 42066.
2443. Voroņeckis Fjodors Fjodora d., dzimis 1891.g. Daugavpils pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, zootehniķis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kronvalda ielā 4). Izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42089.
2444. Voronovičs Mečislavs Ivana d., dzimis 1892.g. Solonaiskas(?) [Salienas-Salonajas]
pagastā [Ilūkstes apriņķī] (Latvija), polis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–
kulakiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Krāslavas pagastā (Latvija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “pretpadomju aģitāciju” un par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.04.1943.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42083.
2445. Voss Broņislavs Kārļa d., dzimis 1899.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Holmžirkovskas rajonā,
Medvedevo sādžā (Krievija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
24.06.1938.g., termiņa beigas – 24.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 16.05.1939.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 16397.
2446. Vozdiķis [Vazdiķis] Jānis Jāņa d., dzimis 1914.g. Rīgas pilsētā (Jelgavas apriņķī/Dobeles
rajonā, Šķibes pagastā/ciema padomē, Sillagi /Bāri?/ apdz. v./?/) (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 9 klases, bezpartejiskais, motorists,
precējies, 1 bērns (meita), dzīvoja Rīgas pilsētā, militārpersona (no 1941.g. februāra/?/),
seržants, 16.aviaremonta(?) vilciena motorists. Dienesta vieta – Kaļiņinas/Tveras
apgabals, Novotoržokas rajons, Kaļiņinas/Tveras apgabals (Krievija), Ziemeļ-rietumu
frontes Vologdas garnizona kara tribunāls 21.11.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10-2. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 15.09.1941.g., termiņa beigas – 15.09.1951.g., ieradās Vjatlagā
17.12.1941.g. no Vologdas, darbā izmantošanas kategorija – viegls fizisks darbs, miris
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06.04.1942.g.(?), 10.lagpunkts (Starcevo apakškomendantūra), no plaušu tuberkulozes, Starcevo ciemats; radinieku dzīves vieta (sieva Vazdikis Irena Jāņa m.,
09.08.1955.gadā]) – Latvijā, Rīgas pilsētā. Maskavas ielā 20, dzīv.2.; personālā lieta
arhīvā – Nr. 55447 (16 lapas, fotogrāfija).
Pielikums.
Spriedums Nr. 1074
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības vārdā
Arhangeļskas Kara apgabala Vologdas pilsētas garnizona Kara tribunāls slēgtā tiesas
sēdē Kara tribunāla telpās 21.novembrī 1941.g. šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs:
jaun. kara jurists Zikovs,
KT kolēģijas locekļi:
Čistjakova un Dmitrijeva,
Sekretārs:
Preobraženskis,
Izskatīja apsūdzības lietu Nr. 1232 pret 16.aviavilciena seržantu Vozdikis Jāni Jāņa d.,
dzim.1914.g. Latvijas PSR, Jelgavas apriņķī, Bāru ciemā, latvieti, pēc sociālā stāvokļa –
strādnieku, ar vidējo izglītību, bezpartejisko, netiesāto, SZSA rindās no 1940.g. februāra
[?], par noziegumu, kāds paredzēts KPFSR KK 58.10. panta 2.daļā.
No lietas materiāliem un tiesas izmeklēšanas Kara tribunāls konstatēja:
Ka tiesājamais Vozdikis, būdams naidīgi noskaņots pret VK(b)P un Padomju varu, 1941.g.
15.jūlijā kazarmas telpās sarunā ar sarkanarmiešiem Salma, Legzdiku, Žuravļovu pauda
sakāvnieciskus noskaņojumus pret Padomju varu karā ar fašistisko Vāciju.
Bez tam Vozdikis 25.jūlijā 1941.g. turpat sarunā ar Legzdiku, Žuravlovu izteica melīgus
kontrrevolucionārus izdomājumus par darbaļaužu materiālo stāvokli PSRS, slavināja pie
tam kapitālistisko iekārtu un tās tehniku, kā arī pauda sakāvnieciskus noskaņojumus pret
Padomju varu.
Atzīstot Vozdikis par vainīgu kontrrevolucionārā aģitācijā, t.i., noziegumā, kas paredzēts
KPFSR KK 58.10.panta 2.daļā, Kara Tribunāls, vadoties pēc KPK 319.-320.panta,
piesprieda
Vozdikis Jāni Jāņa d., pamatojoties uz KPFSR KK 58.10. panta 2.daļu un 58.2. panta
sankciju, [sodīt] ar brīvības atņemšanu uz termiņu DESMIT /10/ gadiem, izciešot kriminālsodu
labošanas darbu nometnē ar sekojošu tiesību zaudēšanu, kas paredzēts KK 31.panta “a”,
“b” un “c” punktā uz PIECIEM (5)gadiem, bez īpašuma konfiskācijas.
Soda izciešanas laiku skaitīt no 15. septembra 1941.g.
Spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams.
Oriģināls ar vajadzīgajiem parakstiem.
Ar oriģinālu saskan: sekretārs.

/Preobraženskis/

2447. Vucens Jānis Ādama d., dzimis 1910.g., Daugavpils apriņķī, Līvānu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kasptasi
[Birzāku] viensēta), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. par “piederību
kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem,
termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā
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13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 12.08.1943.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42075.
2448. Vulfs Leo Ivana [Jāņa] d., dzimis 1887.g. Tukuma (Jelgavas/?/) apriņķī, Nautetskas
(Naudītes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, elektrotehniķis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas(?) apriņķī,
Kurvitskas [Kursīšu] pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
07.12.1941.g. 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40264.
2449. Vulfsons Henohs Hirša d., dzimis 1896.g. Daugavpils pilsētā, (Latvija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, tirgotājs, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Cietokšņa ielā), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz
5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 17.05.1944.g., 1.lagpunkts,
Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42087.
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2450. Začests Jāzeps (Jazejs) Franča d., dzimis 1910.g. Ludzas apriņķī, Zvirgzdenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, atslēdznieks, speciālā norāde: “policists”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas pastāvīgās sesijas Vjatlagā krimināllietu tiesas
kolēģija 28.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13.panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42265, (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2451. Zaicevs Nikolajs Pētera d., dzimis 1902.g. Daugavpils pilsētā, krievs, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, galvenais konduktors, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zlatogorskas
[Zeltkalna] ielā ), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās Vjatlagā 13.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.03.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42258.
2452. Zaics Nikolajs Kirilla d., dzimis 1900.g. Jēkabpils apriņķī, Vīpes pagastā, Erokepoles(?)
muižā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, kantorists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Uzvaras ielā
34, dzīv.6, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas ) 29.03.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 41488.
2453. Zaigulis [Zaiguma] Emīlija Jēkaba m., dzimusi 1895.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latviete,
PSRS pavalstniece, no kalpotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā, skolotāja, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Subatas pilsētā, Beregovskas [Kalna] ielā
9, izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.06.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 39998.
2454. Zaķis Otto Jāņa d., dzimis 1889.g. Rēzeknes apriņķī, Asnašinskas (Atašienes/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
Sociāldemokrātiskās partijas biedrs 1908.-1918.g., dzelzceļa tehnikuma pasniedzējs,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Ganību dambī 8, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40505.
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2455. Zaķis-Zakk Pauls Kristapa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, uzņēmējs,
speciālā norāde: “bijušais Latvijas Armijas virsnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij
Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40511.
2456. Zaķis Vilhelms Jēkaba d., dzimis 1880.g. Silis(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, kalējs, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas (Maskavas)
apgabalā, Shodņas rajonā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika”
28.09.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem,
termiņa sākums – 24.06.1938.g., termiņa beigas – 24.06.1946.g., ieradās Vjatlagā
14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 08.07.1942.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats,
personālā lieta arhīvā – Nr.18417.
2457. Zalcmanis Francis [Fricis] Fridriha d., dzimis 1900. [1906.] g. Ventspils apriņķī, Ances
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases,
partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g.,
pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.04.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40530.
2458. Zalmansons Falks Boruha d., dzimis 1911.g. Bauskas apriņķī, Skaistkalnes pagastā,
Skaistkalnes apdz.v. (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība –
5 klases, bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 24.07.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 41487.
2459. Zalmansons Mordehajs Josela d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Skaistkalnes pagastā (Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Tukuma
pilsētā, Piltseva [Pils] ielā 2, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)18.06.1942.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40540.
2460. Zaļais-Zaleks [Zaļoksnis] Fridrihs Friča d., dzimis 1906.g. Talsu apriņķī, Ārlavas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā
(Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 18.03.1943.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40560.
2461. Zamerovskis Fricis Jāņa d., dzimis 1904.g. Ventspils apriņķī, Ugāles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
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organizācijas biedrs, mežsargs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils pilsētā, Lauku
ielā 4, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40498.
2462. Zamuelsons Juzefs Mazusa [Mozusa] d., dzimis 1898.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, tirgotājs,
speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Kuršu ielā 21),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 22.03.1942.g.,11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40509.
2463. Zendale Līze Ivana [Jāņa] m., dzimusi 1880.g. Bauskas apriņķī, Zālītes pagastā
(Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskā,
pasta darbiniece, kalpotāja, līdz arestam dzīvoja Aizputes [Liepājas] apriņķī, Nekronskas (Nīkrāces/?/) pagastā, Paviljenu [Bernātu] apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošā,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, mirusi (pirms sprieduma
pasludināšanas) 08.07.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 39995.
2464. Zandfelds Teodors Krista [Kriša] d., dzimis 1873.g. Ventspils apriņķī, Dundagas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41484.
2465. Zankovskis Kārlis Kārļa d., dzimis 1898.g. Jelgavas(?) pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
dzelzceļnieks, vagonu pārlūks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Elektrības ielā 9),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1941.g. par “piederību kontrrevolucionārai
organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 14.09.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40499.
2466. Zapāns Jānis Ksavelija [Ksavera] d., dzimis 1878.g. Rēzeknes apriņķī, Sakstagala
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība –
zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde:
“kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sutinaita [Upmaļu] apdz.v.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 14.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42275.
2467. Zarembo Georgijs Vladimira d., dzimis 1892.g. Ļucinskas (Ludzas) apriņķī, Ciblas
pagastā (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem (militārpersonas –
pulkveža dēls), izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, speciālā norāde: “bijušais
Latvijas Armijas poručiks”, līdz arestam dzīvoja Ludzas(?) apriņķī, Merzinskas
[Mērdzenes] pagastā, Gaļņijevo [Goliševas] apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais,
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ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 03.07.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr.42269.
2468. Zarins Aleksandrs Franča d., dzimis 1888.g. Smoļenskas (Kaļiņinas/Tveras) apgabalā,
Beļskas rajonā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, līdz arestam
dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Holm-Žirkovas rajonā, Buličevo(?) sādžā (Krievija),
PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. par “kontrrevolucionāru darbību” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 27.06.1938.g., termiņa
beigas – 27.06.1948.g., ieradās Vjatlagā 02.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 07.01.
1942.g., 1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 16448.
2469. Zariņš Eduards Pētera d., dzimis 1899.g. Valmieras apriņķī, Katvaru pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
bez specialitātes, speciālā norāde: “balto armijas seržants”, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Ilūkstes apriņķī, Grīvas pilsētā, Kameņeckas [Kalkūnes] ielā 26, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 27.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42254.
2470. Zariņš Jānis Klāva d., dzimis 1891.g. Jakobštadtes (Jēkabpils) apriņķī, Ņervskas
[Neretas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, grāmatvedības darbinieks, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Sikasoņi mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 09.11.1941.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42236.
2471. Zariņš Kārlis Pētera d., dzimis 1893.g. Vaļskas (Valkas/?/) apriņķī, Omeļnskas (Omuļu/
?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
bezpartejiskais, kara jurists, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas –14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 07.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40504.
2472. Zariņš Nikolajs Kriša d., dzimis 1900.g. Kuldīgas apriņķī, Snēpeles pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzirnavnieks (dzirnavu īpašnieks), speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40531.
2473. Zariņš Oļģerts Kārļa d., dzimis 1902.g. Volmaras (Valmieras/?/) apriņķī, Bauskas
(Bauņu/?/) pagastā (Latvija) latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība –
nepabeigta augstākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, ekonomists, grāmatvedis,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Poldun [Peldu] ielā 27, dzīv.2., izmeklē469
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šanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 40517.
2474. Zariņš Rūdolfs Matīsa d., dzimis 1878.g. Ventspils (Madonas/?/) apriņķī, Lubānas
pagastā Hakoļi viensētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no īpašniekiem
(sierotavas īpašnieka dēls), izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, speciālā
norāde: “kulaks, bijušais barons”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Dricēnu
pagastā, Vidukma viensētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem, temiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1949.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 13.04.1943.g., 3.lagpunkts,Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42244.
2475. Zarovskis Kārlis Matveja d., dzimis 1906.g. Turbeskas(?) [Durbes] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris-mežkopis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Jaunā
ielā 10, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 06.04.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40525.
2476. Zandmanis Fricis Eduarda d., dzimis 1898. [1896.] g. Ventspils apriņķī, Dundagas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemes īpašnieks, speciālā norāde: “bijušais muižnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40551.
2477. Zauers (Zaurs) [Zauers-Zaure] Anis Jēkabs Roberts Lipina [Lapiņa]d., dzimis 1892.g.
Aizputes apriņķī, Aizputes pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, grāmatvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja
Latvijā, Liepājas pilsētā, Peldu ielā 45, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
21.10.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40523.
2478. Zauers Gustavs Jāņa d., dzimis 1903.g. Minovskas (Mitavas, Jelgavas/?/) apriņķī,
Kameņenskas (Kalnciema/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, izglītība – vidējā, Jaunsaimnieku un sīksaimnieku partijas biedrs,
grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Tukuma apriņķī (Latvija),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 20.03.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41483.
2479. Zauls Ansis Ernesta d., dzimis 1897.g. Aizputes apriņķī, Aizputes pagastā, Remes
[Remešu] mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – 6 klases, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, bez specialitātes, kalpotājs,
speciālā norāde: ”bijušais jaunākais policists”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
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miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 30.12.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 40548.
2480. Zauls Jānis Andreja d., dzimis 1897.g. Cēsu apriņķī, Skujenes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “fabrikants”, līdz arestam
dzīvoja Rīgas apriņķī, Skrīveru pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
29.12.1941.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42238.
2481. Zavickis Alfrēds [Kriša d.], dzimis 1898.g. Kuldīgas apriņķī, Cecenskas (Cieceres/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas
apriņķī, Lutriņu pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 11.11.1942.g.,
4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40518.
2482. Zeba Marks Mijers [Meiers] Ādolfa d., dzimis 1894.g. Liepājas pilsētā (Latvija), ebrejs,
PSRS pavalstnieks, no sīkpilsoņiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
mežsaimniecības ekonomists, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Ventspils
pilsētā, Uzeks [Ūdens] ielā 5, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 14.06.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr.40545.
2483. Zebba Lazars [Lācars] Samuila [Zāmuela] d., dzimis 1882.g. Ventspils pilsētā (Latvija),
ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais,
tirgotājs, speciālā norāde: “tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā,
Graudu ielā 41, dzīv.4., izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 03.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40515.
2484. Zēbers Kārlis Jura d., dzimis 1911.g. Aizputes apriņķī, Dzērves pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais,
krāsotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Karlīnes ielā 21, dzīv.7.,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 05.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40513.
2485. Zeiburliņš Žanis Jāņa d., dzimis 1901.g. Aizputes apriņķī (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 28.11.1941.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40553.
2486. Zeifovs Izaks Eljasa [Elijas] d., dzimis 1890.g. Permas pilsētā (Krievija), ebrejs, PSRS
pavalstnieks, no mājamatniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez
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specialitātes, speciālā norāde: “tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks”, līdz arestam
dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā
“sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.07.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40507.
2487. Zeilands Atuss [Atis] Jēkaba d., dzimis 1898.g. Šauļu apriņķī (Lietuva), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
šoferis, traktorists, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Desavaskas [Sesavas]
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.02.1942.g., 4.lagpunkts.
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40547.
2488. Zeilars Krišus Miķeļa d., dzimis 1898.g. Tukuma apriņķī, Praviņu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40541.
2489. Zeile Ivans [Jānis] Ignata d., dzimis 1897.g. Daugavpils apriņķī, Līksnas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, zemkopis, speciālā norāde: “ierēdnis”, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Litinišķu apdz.v.), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums – 14.06.191.g., termiņa beigas – 14.06.
1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 19.05.
1945.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42255.
2490. Zeiļa Antons Josifa d., dzimis1908.g. Jelgavas (Daugavpils) apriņķī, Višķu pagastā,
Zeiļa apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjalagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.04.1942.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.42252.
2491. Zeiļuks (Zeineks) Vasilijs [Vaclavs] Grigorija d., dzimis 1895.g. Ludzas apriņķī,
Karskovskas [Kārsavas] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, maiznieks, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Saulisle [Saules Lejas] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede
02.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5
gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 24.01.1943.g., 3.lagpunkts,
Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42243.
2492. Zeimanis Konstantīns Andreja d., dzimis 1899.g. Ventspils apriņķī, Ventspils pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem izglītība – zemākā, bezpartejiskais, zvejnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
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ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 09.06.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40556.
2493. Zeims Frīdis [Fricis] Žaņa d., 1906.g. Liepājas apriņķī, Verganaļskas (Vērgales/?/)
pagastā (Latvija), latvietis PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Izdaikas [Izdegu] viensēta ), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
19.06.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40535.
2494. Zēlis Alfrēds Gustavs Friča d., dzimis 1897.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, šoferis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 21.03.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40557.
2495. Zelmenis Jānis Jura d., dzimis 1883.g. Jelgavas apriņķī, Sesavas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja Liepājas apriņķī, Nīgrandes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.10.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40528.
2496. Zelmenis Žanis Jēkaba d., dzimis 1899.g. Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, bezpartejiskais,
zemkopis, speciālā norāde: “bijušais kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Laukšaminku [Lauknamiķu] viensēta), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
08.09.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40544.
2497. Zeltiņš Antons Kazimira d., dzimis 1904.g. Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, vagonu sakabinātājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
stacijā Ziļiž [Zilupes stacijas māja 16.], 6.namā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
28.11.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g. ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.05
1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42253.
2498. Zeļkins Giļeļs [Hilels] Hirša d., dzimis 1886.g. Jekaterinoslavas (Dņepropetrovskas)
pilsētā (Ukraina), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Kuršu ielā
1, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. kā “sociāli bīstamam elementam”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums 14.06.1941.g., termiņa
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beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris 07.08.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr.40529.
2499. Zemgalis Juris Hermaņa d., dzimis 1899.g. Dobeles (Jelgavas) apriņķī, Vircavas pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 8 klases, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz
arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
24.0.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40555.
2500. Zemelis [Ziemelis] Jānis Jēkaba d., dzimis 1899.g. Bauskas apriņķī, Versouļeskas
(Vecsaules/?/) pagastā, Zemeļu viensētā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, šoferis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Sotiku [Sitiņu]
viensētā), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 30.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42271.
2501. Zemkins Pēteris Kārļa d., dzimis 1899.g.Ļeņingradas (Novgorodas) apgabalā, Čudovas
rajonā, Sarja(?) sādžā (Krievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – zemākā, bezpartejiskais, drēbnieks, līdz arestam dzīvoja Ļeņingradas
(Pleskavas) apgabalā, Gustovas (Gdovas/?/) rajonā, Latiši sādžā (Krievija), 288.strēlnieku divīzijas kara tribunāls 15.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 26.09.1941.g.,
termiņa beigas – 26.09.1951.g., ieradās Vjatlagā 16.12.1941.g., no Vologdas, miris
24.03.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 55902.
2502. Zemturis Fricis Jāņa d., dzimis 1905.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
namdaris, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Sakas pagastā (Latvija), izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 07.02.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40554.
2503. Zemurbe [Zemurbējs] Fricis Krista [Kriša] d., dzimis 1883.g. Aizputes apriņķī,
Brinuges(?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, namdaris, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.07.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40506.
2504. Zenteless [Zentelis] Imants Pētera d., dzimis 1900.g. Bauskas apriņķī (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 6 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais pagasta policists”, līdz arestam
dzīvoja Bauskas apriņķī, Vecsaules pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludinā474
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šanas) 09.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42272.
2505. Zeps Jānis Donāta d., dzimis 1903.g. Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, grāmatvedis, zemkopis, speciālā norāde: “bijušais Latvijas
Armijas kara ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 23.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4 un 58.10-1. panta piesprieda augstāko soda
mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas
cietumu Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42278., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2506. Zībarts Jānis Arvīds Jāņa d., dzimis 1914.g. Rīgas apriņķī, Aizkraukles pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī,
Jumpravas pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 19.05.1942.g.,
1.lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42235.
2507. Zīberts Ludvigs Friča d., dzimis 1887.g. Minskas (Mogiļevas) apgabalā, Glusskas
rajonā, Perepoļjes(?) sādžā (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, spirta deģis, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Pishorenskas
spirta rūpnīcā(?), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc
KPFSR KK 58.6. un 58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa
sākums – 16.07.1938.g., termiņa beigas – 16.07.1946.g., ieradās Vjatlagā 14.11.
1938.g. no Smoļenskas, miris 27.04.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija,
personālā lieta arhīvā – Nr. 18421.
2508. Zīders Nikolajs Anša d., dzimis 1903.g. Vitebskas guberņā (apgabalā), Polockas apriņķī
(rajonā) (Baltkrievija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā
apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
31.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40559.
2509. Zijdiņš (Zeidiņš) [Ziediņš] Rūdolfs Andreja d., dzimis 1897.g. Rīgas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, rasētājs, rēķinvedis, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā,
Vaļeņeja [Vaļņu ielā 54-7] ielā 57, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par
“piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.194.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 29.06.1943.g., 10.lagpunkts,
Fosforitnajas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40501.
2510. Zikmanis Jāzeps Mārtiņa d., dzimis 1894.g. Aizputes apriņķī, Latovinskas(?)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam
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dzīvoja Aizputes apriņķī Jūrkalnes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g.no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 03.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40558.
2511. Zilbers Fricis Friča d., dzimis 1875.g. Liepājas(?) apriņķī, Mežeļskas (Medzes/?/)
pagastā, Kabani(?) apdz v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks no strādniekiem,
izglītība – augstākā, bezpartejiskais, jurists, līdz arestam dzīvoja Liepājas apriņķī,
Nīcas pagastā [Ilūkstes apriņķī, Lamcesas pagastā], Sidrabiņu [Sidrabenes] mājās
(Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.194.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.06.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42262.
2512. Zīle Kristaps Jāņa d., dzimis 1886.g. Aizputes apriņķī, Piļskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais,
rakstvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Rīgas ielā 3, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 15.11.1941.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40526.
2513. Zīlnieks Vilhelms Mārtiņa d., dzimis 1888.g. Ventspils apriņķī, Ventas[?] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, skolotājs, skolu darbinieks, līdz arestam dzīvoja Ventspils pilsētā (Latvija), PSRS
IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07 1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 14.05.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40533.
2514. Zīmelis Antons Ivana [Jāņa] d., dzimis 1912.g. Jelgavas apriņķī, Augstkalnes pagastā
[Daugavpils apriņķī, Aizkalnes pagastā] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – 2 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, rēķinvedis, līdz
arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 04.10.1941.g.,
11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42256.
2515. Zinkevičs-Ozolasovs Ignats Josifa d., dzimis 1891.g. Kauņas gubernā, Švaļskas
(Šauļu/?/) apriņķī (Lietuva), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
4 klases, bezpartejiskais, pārtikas ražošanas darbinieks, maiznieks, līdz arestam
dzīvoja Latvijā, Jelgavas pilsētā, Skolas ielā 9, dzīv.6, izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.05.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40546.
2516. Zīra Antons Viktora d., dzimis 1887.g. Rēzeknes apriņķī, Makašēnu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, pusanalfabēts, Aizsargu organizācijas
biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK
Sevišķā apspriede 09.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai”
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g.,
476

Z

termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 13.11.1943.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42276.
2517. Zirins [Zirnis] Klementijs [Klements] Tadeuša d., dzimis 1907.g. Ludzas aprinķī,
Mērdzenes pagastā, Buhori [Buharu] apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem, izglītība – 6 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes,
zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, PSRS IeTK Sevišķā apspriede
05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.
1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 20.03.
1946.g., 8.lagpunkts, Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42261.
2518. Zīrups Ernests Indriķa d., dzimis 1881.g. Raņkovskas [Raņķu] pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40519.
2519. Zīverts (Šiverts) Mihails [Miķelis] Edvards Jāņa d., dzimis 1907.g. Liepājas pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, kurpnieks, krāsotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Hermaņa ielā
11, dzīv.8), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.04.1942.g., 11.lagpunkts,
Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40514.
2520. Zīverts Ernests Kārļa d., dzimis1896.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, farmaceits, medicīnas darbinieks, līdz arestam dzīvoja Talsu apriņķī,
Zentenes pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 15.12.1942.g.,
9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40524.
2521. Zīverts Jānis Jāņa d., dzimis 1908. [1906.] g. Talsu apriņķī, Stendes pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Dinsmakotinek [Dižmanstnieku] mājās), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g.
par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 08.09.1943.g., 8.lagpunkts,
Zarečnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40538.
2522. Zīverts Jānis Salma d., dzimis 1883.g. Liepājas apriņķī, Gramzdas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Latvijā,
Liepājas pilsētā, Brīvības ielā 17, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g.
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.09.1942.g.,
7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40527.
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2523. Zīverts Teodors Franča [Friča] d., dzimis 1896. [1886.] g. Tukuma pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, bez noteiktas nodarbošanās, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā (Baznīcas ielā 12), Kirovas apgabaltiesas krimināllietu tiesas
kolēģija 25.10. 1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.13.panta piesprieda augstāko
soda mēru – nošaušanu, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, miris 15.11.1941.g., 5.lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40520.
2524. Zjamits [Zemītis] Jānis Andreja d., dzimis 1892.g. Ļezmanskas(?) pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, kancelejas darbinieks, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī,
Aizkraukles pagastā, Mazreņu(?) mājās (Latvija), ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija
25.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2. un 58.4. panta piesprieda augstāko soda mēru –
nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu
Nr.1., personālā lieta arhīvā – Nr.42240. (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2525. Zolbergs Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1908.g. Jelgavas (Jēkabpils/?/) apriņķī,
Krustpils pagastā, Namits apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, ceļu remontnieku brigadieris, līdz arestam dzīvoja Latvijas dzelzceļa Kraptes izmaiņas punktā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 26.01.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas
stacija , personālā lieta arhīvā – Nr. 42273.
2526. Zoltners Fricis Jāņa d., dzimis 1877.g. Jelgavas apriņķī, Plašonskas (Platones/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja Kuldīgas apriņķī, Gaiķu pagastā,
Puntes mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.03.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40502.
2527. Zommers Ādolfs Ivana d., dzimis 1885.g. Rīgas pilsētā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, sedlinieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā,
Safonovskas rajonā, Ņenama(?) ciemā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
“troika” 08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
10 gadiem, termiņa sākums – 15.07.1938.g., termiņa beigas – 15.07.1948.g., ieradās
Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 22.11.1942.g., 4.lagpunkts, Poļevoje-2
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 18422.
2528. Zonbergs Frīdrihs (Fridras) Frīdriha d., dzimis 1890.g. Tukuma apriņķī, Remtes
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, inženieris-celtnieks, līdz arestam dzīvoja Liepājas
pilsētā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 09.07.
1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 02.06.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40534.
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2529. Zorenbergs Jānis Kriša d., dzimis 1898.g. Jēkabpils apriņķī, Biržu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas [Kuldīgas
apriņķa Īvardes pagastā] vietā (Vaita mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 29.04.1943.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40532.
2530. Zariņš Pāvels [Pauls] Andreja d., dzimis 1889.g. Rīgas apriņķī, Konstranskas (Kastrānes/?/) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība –
vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rīgas apriņķī,
Baldones pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.12.1941.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42250.
2531. Zoss [Zass] Otto Leopolda d., dzimis 1869.g. Kuldīgas pilsētā (Latvija), vācietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, pulksteņmeistars,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Stradnajas (Pļaujas) [Katoļu] ielā 7), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 41485(?).
2532. Zujevs Krjans (Kirjans) Antrofeja d., dzimis 1906.g. Daugavpils apriņķī, Preiļu pagastā,
Dunkiļšu apdz.v. (Latvija), krievs, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, analfabēts,
bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī,
Galēnu pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 28.11.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14 06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 14.01.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42263.
2533. Zuļdis [Zuļģis] Alfrēds Georgijs Jura d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja Aizputes apriņķī, Grostereskas [Klosteres]
pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.06.1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40549.
2534. Zuļģis Voldemārs Berharda [Bernharda] d., dzimis 1913.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, atslēdznieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Aldaru ielā
33, dzīv. 4.), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.12.1941.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40516.
2535. Zuppe Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 1870.g. Venersi apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, pārtikas
rūpniecības darbinieks, speciālā norāde: “bijušais Latvijas amijas apakšvirsnieks”,
līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas apriņķī, Pļaviņu pilsētā, Blomenskas [Blaumaņa]
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ielā 1, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 22.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.13.panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.1941.g. sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1, personālā lieta arhīvā – Nr. 42268.,
(Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2536. Zutiņš Juris Augusts Jura d., dzimis 1893.g. Ventspils apriņķī, Piltenes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, mežsargs, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Zuttes [Zušu] mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40508.
2537. Zutiņa Tija Indriķa m., dzimusi 1882.g. Ventspils apriņķī, Sarkanmuižas (Ventas)
pagastā (Latvija), latviete, PSRS pavalstniece, no zemniekiem, izglītība – zemākā,
bezpartejiskā, mājsaimniece, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Zīras pagastā
(Latvija), izmeklēšanā esošā, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, mirusi (pirms sprieduma pasludināšanas) 25.08.1941.g., 7.lagpunkts(?),
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 39997.
2538. Zvaigzne Ivans [Jānis] Pētera d., dzimis 1902.g. Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem–kulakiem, izglītība – zemākā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “kulaks,
piederēja 112 ha zemes”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Saulītes mājas),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 07.06.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42277.
2539. Zvaigzne Jānis Friča d., dzimis 1911.g. Rēzeknes apriņķī, Brezgaļskas (Bērzgales/?/)
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
Kuldīgas apriņķī, Kabiles pagastā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
09.04.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40512.
2540. Zvaigzne Vilis Jāņa d., dzimis 1914.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas
biedrs, grāmatvedības darbinieks, grāmatvedis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā,
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 10.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42241.
2541. Zvaigzniets [Zvaigznīte] Kārlis Jurta [Jura] d., dzimis 1898.g. Ventspils pilsētā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu
organizācijas biedrs, rakstvedis, speciālā norāde: “bijušais policists”, līdz arestam
dzīvoja dzimšanas vietā (Aspazijas ielā 21), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
09.7.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
16.12.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40510.
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2542. Zvaizne [Zvaigzne] Kārlis Ivana d., dzimis 1882.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks,
bezpartejiskais, kurinātājs, līdz arestam dzīvoja Sevastopoles pilsētā (Krima, Krievija/
Ukraina), Melnās jūras flotes kara tribunāls 26.08.1937.g. pēc KPFSR KK 58.9. panta
piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 15.06.1937.g., termiņa beigas – 15.06.1947.g., ieradās Vjatlagā
12.04.1938.g. no Harkovas, miris 18.02.1945.g., Lauksaimniecības lagpunkts Nr.3,
Kamas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 11965.
2543. Zvanītājs Ivans [Jānis] Ivana [Jāņa] d., dzimis 1879.g. Jēkabpils apriņķī, Dignājas
pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā,
Aizsargu organizācijas biedrs, tehniķis, mehāniķis, speciālā norāde: “bijušais
tirgotājs”, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Līvānu pilsētā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 29.11.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42267.
2544. Zvanzgne [Zvaigzne] Pēteris Jegora d., dzimis 1870.g. Ļucinskas (Ludzas) apriņķī,
Mihailovskas (?) pagastā, Zeļcevo(?) apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks,
no zemniekiem–kulakiem, pusanalfabēts, bezpartejiskais, bez specialitātes, zemkopis,
speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā,
Bretalnu(?) sādžā (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no
PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 08.08.1941.g.,
7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr.42274.
2545. Zveineks [Zvejnieks] Voldemārs Kaspara d., dzimis 1902.g. Liepājas pilsētā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, speciālā norāde: “ierēdnis”, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.04. 1942.g., 7.lagpunkts,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40537.
2546. Zveiniks [Zvejnieks] Antons Andreja [Andža] d., dzimis 1896.g. Ventspils apriņķī,
Pebalžiskas(?) pagastā, Kagani(?) mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no
zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, dzelzceļnieks, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, dzelzceļa namā(?), Kirovas apgabaltiesas
krimināllietu tiesas kolēģija 18.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.4.panta piesprieda
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas –
14.06.1951.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris
06.04.1943.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42247.
2547. Zveins Jankels Leiba Berka d., dzimis 1879.g. Jēkabpils apriņķī, Krustpils pilsētā
(Latvija), ebrejs, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 5 klases, bezpartejiskais, sakņkopis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Ogorodnajas
[Dārziņu] ielā 19, dzīv. 1., PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. kā “sociāli
bīstamam elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, termiņa sākums –
14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1946.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS
IeTK Juhnovas LDN, miris 10.07.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42259.
481

Z

2548. Zverizdeņs (Zverzdeņs) Francis Franča d., dzimis 1897.g. Tukuma apriņķī, Aļšovskas(?) pagastā, Banši apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem,
līdz arestam dzīvoja Krievijā, Vladivostokas pilsētā, 14.kilometrs(?), lauksaimniecības
iecirknis, 25.nams, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 14.09.1938.g. kā “kontrrevolucionāram elementam” piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, termiņa sākums –
04.12.1937.g., termiņa beigas – 04.12.1945.g., ieradās Vjatlagā 08.02.1939.g. no
Sverdlovskas, miris 14.07.1943.g., 10.lagpunkts, Fosforitnajas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 22461.
2549. Zviedris Ernsts Pētera d., dzimis 1900.g. Liepājas apriņķī, Bunkas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zengaļt/?/ mājās),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 21.05.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima
stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40536.
2550. Zvirbuļs [Zvirbulis] Gedušs Antons Sidora [Izidora] d., dzimis 1882.g. Jelgavas
(Daugavpils) apriņķī, Livenhofas (Līvānu) pagastā, Bikovņiku apdz.v. (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Rusinovo apdz.v.),
izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN,
miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 27.02.1942.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija
ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 42249.
2551. Zvirbulis Henriss [Heinrihs] Anša d., dzimis 1885.g. Tukuma apriņķī, Zantes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – vidējā, Aizsargu
organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā norāde: “liels policists”,
līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Zandini/?/ mājās), izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 01.07.1942.g., 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā –
Nr. 40539.
2552. Zvirbulis (Zverbulis) Jānis Jēkaba d., dzimis 1886.g. Teļcinskas [Tāšu] pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – 3 klases,
Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja
dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK
Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 18.11.1941.g., 9.lagpunkts,
Muris stacija, personālā lieta arhīvā - Nr. 40550.
2553. Zvirbulis Kristaps Didusa [Didža] d., dzimis 1886.g. Jelgavas apriņķī, Bēnes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem , izglītība – vidējā, bezpartejiskais, virpotājs, strādnieks, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Lentavas (Liepājas
[Jelgavas]) pilsētā, Dodoni [Dobeles] ielā 46, dzīv. 2., izmeklēšanā esošais, ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 14.10.1941.g. Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40500.
2554. Zvirgzdiņš Jānis Pētera d., dzimis 1910.g. Solkineskas(?) pagastā (Latvija), latvietis,
PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – zemākā, Aizsargu organizācijas biedrs,
bez specialitātes, speciālā norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja Jēkabpils apriņķī,
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Sunākstes pagastā, Zamiraši(?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas)
12.05.1942.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta arhīvā –
Nr. 42237.
2555. Zvirgzdins Pēteris Antona d., dzimis 1882.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, bez
specialitātes, kolhoznieks, līdz arestam dzīvoja Smoļenskas apgabalā, Duhovščinas
rajonā, Budjonnija v./n.kolhozā (Krievija), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes
„troika” 08.10.1938.g. pēc KPFSR KK 58.10. un 58.11. panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1938.g., termiņa beigas – 14.06.
1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no Smoļenskas, miris 24.07.1942.g., 2.lagpunkts, Sordas stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 18420.
2556. Zvirgzds Arvīds Indriķa d., dzimis 1912.g. Jēkabpils apriņķī, Aiviekstes pagastā
(Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – nepilna vidējā,
bezpartejiskais, bez specialitātes, lidz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā
esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms
sprieduma pasludināšanas) 22.03.1942.g. 7.lagpunkts, Jagodnija ciemats, personālā
lieta arhīvā – Nr. 42242.
2557. Zvirgzds Fricis Mārtiņa d., dzimis 1891.g. Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, bez
specialitātes, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g., no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 26.09.1941.g., 7.lagpunkts(?), Jagodnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40542.
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2558. Žagars (Žagar-Žagers) Jānis Pētera d., dzimis 1858. (1959/?/).g., Vendenas/Cēsu apriņķī,
Priekuļu pagastā, Kalnužagari mājās (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem (zemes īpašniekiem/?/), izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, zemkopis, precējies,
5 bērni (dēls un 4 meitas), sevišķas piezīmes: “zemes īpašnieks, piederēja sava saimniecība; bez noteiktas nodarbošanās”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, IeTK orgāni
arestēja 13.06.1941.g. dzīves vietā, izmeklēšanā esošais (“sociāli bīstams elements’”),
ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma (Latvija), 11.07.1941.g. atzīts par
3.grupas invalīdu (miokardīts), miris (pirms sprieduma pasludināšanas 31.08.1941.g.,
no ilgstošas/stabilas sirds darbības pavājināšanās, 7.lagpunkts, 2.apakškomendantūra,
Jagodnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41482. (10 lapas).
2559. Žangro Pēteris Napoleona d., dzimis 1902.g. Liepājas pilsētā (Latvija), lietuvietis, PSRS
pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, atslēdznieks, līdz
arestam dzīvoja Latvijā, Liepājas pilsētā, Jurjāna ielā 4, dzīv. 1., izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 10.11.1941.g., 11.lagpunkts, Verhņekamskas stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr. 40497.
2560. Žeiba Ivans Ādama d., dzimis 1887.g. Latvijā, latvietis, PSRS pavalstnieks, no
strādniekiem, līdz arestam dzīvoja Krievijā, Smoļenskas apgabalā, Pishorenskas spirta
rūpnīcā(?), IeTK Smoļenskas apgabala pārvaldes „troika” 10.10.1938.g. pēc KPFSR
KK 58.10-1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums –
16.07.1938.g., termiņa beigas – 16.07.1948.g., ieradās Vjatlagā 14.11.1938.g. no
Smoļenskas, miris 16.11.1940.g., 6.lagpunkts, Brusņičnija ciemats, personālā lieta
arhīvā – Nr. 18409.
2561. Žers Arturs Pētera d., dzimis 1885.g. Ramenskas(?) pagastā (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, no zemes īpašniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku
savienība” biedrs, ekonomists, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Rīgas pilsētā, Kalnu [Kāpu]
ielā 15, ieradās Vjatlagā 10.07.1941.g. no Rīgas cietuma, Kirovas apgabaltiesas
Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.2 panta
piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma
izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., nošauts 07.01.1942.g.(?), personālā
lieta arhīvā – Nr.41481., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).
2562. Žibeiks Jānis Valentas[Valentīns] Fjodora [Teodora] d., dzimis 1907.g. Jelgavas apriņķī,
Pēternieku pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemes īpašniekiem,
izglītība – vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, zemkopis, speciālā
norāde: “kulaks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais, ieradās
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Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 17.01.1942.g., 9.lagpunkts, Muris stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 40494.
2563. Žīgurs Ervins Roberta d., dzimis 1910.g. Viland apdz.v. (Latvija), latvietis, PSRS
pavalstnieks, izglītība – nepilna vidējā, bezpartejiskais, bez specialitātes, speciālā
norāde: “notiesāts pēc KPFSR KK 58.10.panta uz 10 gadu brīvības atņemšanas
termiņu”, līdz arestam dzīvoja Rīgas pilsētā (Latvija), Latvijas PSR Augstākā tiesa
26.11.1947.g. pēc KPFSR KK 58.1-b, 58.14. un 82. (bēgšana no ieslodzījuma vietām)
panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un tiesību zaudēšanu uz 5 gadiem,
termiņa sākums – 14.12.1946.g., termiņa beigas – 14.12.1956.g., Vjatlaga speciālā
nometnes tiesa 31.10.1951.g. atkārtoti pēc KPFSR KK 58.14.panta piesprieda brīvības
atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 31.10.1951.g., termiņa beigas – 31.10.
1961.g., ieradās Vjatlagā 03.01.1948.g. no Rīgas cietuma, miris 30.05.1952.g.,
2.lagpunkts, Ļesnajas stacija(?), personālā lieta arhīvā – Nr. 107557.
2564. Žokaris (Žakaris-Žakar-Žakars) Mārtiņš (Martins) Gerta (Ģirts) d., dzimis 1886.g.
Liepājas apriņķī, Virgas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem,
izglītība – 1 klase, “Zemnieku savienības” (partijas “Zemnieku savienība”) biedrs no
1923.g., bez specialitātes, zemkopis, neprecējies, sevišķas piezīmes: “kulaks, zemes
īpašnieks, dzīvoja no savas saimniecības līdzekļiem, piederēja 28 ha zemes, dienēja
Latvijas armijā 1919.-1920.g., ierindnieks”, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā
(Stolanti/?/ mājās), IeTK orgāni arestēja 14.06.1941.g. dzīves vietā, ieradās Vjatlagā
09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN (Smoļenskas/Kalugas apgabals) kā
izmeklēšanā esošais, PSRS IeTK Sevišķā apspriede 05.12.1942.g. par “dalību kontrrevolucionārā organizācijā” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa
sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951.g., 12.07.1941.g. ieskaitīts
darbā izmantošanas 3.kategorijā (“viegls fizisks darbs”), 07.09.1941.g. atzīts par
1.grupas invalīdu (dekompensēts miokardīts, vecuma arterioskleoze, trūkst zobu), no
13.06.1942.g. – 2.grupas invalīds (miokardīts, vecuma izmaiņas, pastāvīgas avitaminozas čūlas, marasmi), miris 07.05.1943.g. no pellagras, 3.lagpunkta 3.apakškomendantūra, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr.40496. (9 lapas).
Izraksts no 5.decembra 1942.g.sevišķās apspriedes
pie PSRS Iekšlietu tautas komisāra protokola Nr. 98-m .
Klausījās: 97. Lieta Nr. 856/IeTK Kirovas apg. Pārvalde (Latv. PSR IeTK) par apsūdzību
Žakarim Mārtiņam Ģirta d., dzim.1886.g. Liepājas apriņķī, Latv. PSR, latvieti, PSRS
pavalstnieku. Strādāja lauksaimniecībā.
Nolēma: Žakari Mārtiņu Ģirta d. par piedalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā ieslodzīt
labošanas darbu nometnē uz DESMIT gadiem, termiņu skaitot no 14.jūnija 1941.g.
Sevišķās apspriedes pie PSRS Iekšlietu tautas komisāra sekretariāta priekšnieks
paraksts, nesalasāms
Otrā pusē
Ar IeTK Sevišķās apspriedes lēmumu iepazinos
Žakars Mārtiņš Ģirta d.
18. februārī 1943.g.
Ar Sevišķās apspriedes lēmumu iepazīstināju
2.daļas priekšnieks
Gusakova
18.februārī 1943.g.
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2565. Žukovskis Vladimirs Vasilija d., dzimis 1909.g. Ludzas pilsētā (Latvija), krievs, PSRS
pavalstnieks, no tirgotājiem, izglītība – nepilna vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs,
kantorists, kalpotājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, izmeklēšanā esošais,
ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma
pasludināšanas) 24.06.1942.g., 3.lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta
arhīvā – Nr.42233.
2566. Žuniņš Nikolajs Kārļa d., dzimis 1907.g. Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā (Latvija),
latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – augstākā, Aizsargu organizācijas biedrs, jurists, līdz arestam dzīvoja Daugavpils pilsētā (Latvija), ieradās Vjatlagā
13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 21.10.1941.g. pēc KPFSR KK 58.3 un 58.13.panta piesprieda
augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11.1941.g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz
Kirovas pilsētas cietumu Nr. 1., personālā lieta arhīvā – Nr. 42234.
2567. Žurkovs Fjodors [Teodors] Ivana d., dzimis 1906.g. Liepājas pilsētā (Latvija), krievs,
PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – 4 klases, Strādnieku arodbiedrības
(?) biedrs, kurpnieks, betonētājs, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Alanda ielā
9, dzīv. 2.), Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 06.10.1941.g.
pēc KPFSR KK 58.14. un 162. “c” (zādzība) panta piesprieda brīvības atņemšanu uz
7 gadiem, termiņa sākums – 06.10.1941.g., termiņa beigas – 06.10.1948.g., ieradās
Vjatlagā 09.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 07.01.1942.g., 4.lagpunkts,
Poļevoje-2 ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 40495.
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Saīsinājumu skaidrojumi

Nr.
Saīsinājums
Skaidrojums latviešu valodā
p. k.
1
2
3
1. Apdz. v.
Apdzīvota vieta
2. Barakas sekcija Barakas nodaļa 60—120 ieslodzītajiem
Finiera vai papes plāksnīte ar numuru, piestiprināta pie mirušā
3. Birka
politieslodzītā kreisās kājas lielā pirksta
4. БУР
Politieslodzīto stingrā režīma baraka ar mazāku pārtikas devu
5. Цизо
PSRS IeTK Centrālais izolators
6. ЧИС
Intendantūras apgādes daļa
Oficiāli Čeļabinskas traktoru rūpnīca; „lēģeros” – ar rokām gatavotas
7. ЧТЗ
sandales ar gumijas zoli
8. ЧСВН
Tautas ienaidnieka ģimenes loceklis
9. Dieninieks
Politkatordznieku barakas apkopējs
10. „Dubināls”
Politieslodzīto piekaušana ar steku (дубинка)
PSRS Mežu un papīrrūpniecības ministrijas Galvenā speciālā
11. Главспецлес
mežrūpniecības pārvalde
12. ГУИН
Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijas Sodu izpildes galvenā pārvalde
13. ГУKВ
PSRS IeTK konvoju karaspēka Galvenā pārvalde
PSRS IeTK (IeM) Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenā pārvalde
14. Гулаг
15. ГУМП
PSRS IeTK Mežrūpniecības nometņu galvenā pārvalde
PSRS VDTK Speciālās celtniecības galvenā pārvalde
16. ГУСС
17. ИЧС
Slepena ārkārtēja informācija
PSRS Iekšlietu tautas komisariāts, Iekšlietu ministrija
18. IeTK, IeM
19. ИТK
PSRS IeTK Labošanas darbu kolonija
20. KK
Krievijas Federācijas Kriminālkodekss
Kontrrevolucionāra organizācija
21. KO
22. KPFSR
Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika
Nometnes caurlaižu punkts
23. KПП
24. KПЗ
Iepriekšējā apcietinājuma kamera
25. KВГ
Kultūras audzināšanas daļa
26. KТР
Katordznieks
PSRS IeTK (IeM) spaida darbu nometņu komplekss, kurš sastāvēja no
daudzām nodaļām un apakšvienībām. Nometnes dalījās slēgtajos,
27. Лагер
speciālajos, sevišķajos, koncentrācijas, atklātajos, soda un nometņu
cietumos
Vjatlaga nometņu sistēmā ietilpstoša atsevišķa nometne un
28. Lagpunkts
administratīva vienība
29. ИТЛ
Labošanas darbu nometne
30. ЛФТ
Viegls fizisks darbs
31. ЛKТР
Katorgas darbu nometnes
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1
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.

2
LPSR
ОХРА
OO
ОП
ОПЛ
OCO
ОС П
ППЧ
ПТЧ
PSRS
PKKA = SZSA
САНО
СХВ
СОЭ
СП
СВЭ
ТОН

49.

„Troika”

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

УДО
УKО
УKР
УЛУЛП
УНР
УНKВД
УРБ
VDTK, VDM

58.

Vjatlags

59. ВТ
60. з/к
61. Zona
62. ЖВН

488

3
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
Nometnes sardze (garnizons)
PSRS IeTK, VDTK Sevišķā nodaļa
Atveseļošanās punkts
Atsevišķais nometnes punkts
PSRS IeTK, VDTK Sevišķā apspriede
PSRS IeTK (IeM) Centrālā specnometinājumu daļa
Nometņu ražošanas un plānu daļa
Nometnes ražošanas un tehniskā daļa
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
PSRS Strādnieku-zemnieku Sarkanā Armija
Sanitārā daļa
Kaitniecība lauksaimniecībā
Sociāli bīstams elements
Sociālā izcelsme
Sociāli kaitīgs elements
Sevišķas nozīmes cietums
Ārpustiesas orgāns, sastāvošs no trim IeTK ierēdņiem, kuram bija tiesības
bez izmeklēšanas piespriest jebkuru sodu
Pirmstermiņa atbrīvošana
PSRS IeTK konvoju apsardze
PSRS VDTK (VDK) Pretizlūkošanas pārvalde
PSRS IeTK Mežrūpniecības nometņu pārvalde
PSRS IeTK Darbu vadīšanas pārvalde
PSRS Iekšlietu tautas komisariāta apgabala pārvalde
Vjatlaga politieslodzīto uzskaites un sadales birojs
PSRS Valsts Drošības tautas komisariāts (ministrija)
Labošanas darbu nometņu komplekss, izvietots daudzu tūkstošu
kvadrātkilometru platībā Vjatkas novadā (Kirovas apgabalā, PSRS)
Iekšējais cietums
Ieslodzītie (zeki)
Spaida darbu nometnes apsargāta teritorija
Tautas ienaidnieka sieva

In Memoriam

Latvieši un Latvijas pilsoņi Vjatlagā tika ieslodzīti, cieta un mira visos šīs nometnes
attīstības posmos. Pirmais bija nometnes dibināšanas un izveidošanas posms 1938.–1941.
gadā. Vislielākā politieslodzīto mirstība bija PSRS spaida darbu nometņu paplašināšanas posmā
1941.–1945. gadā. Mazāks mirstības līmenis bija to ierobežošanas posmā pēc 1956. gada.
PSRS „lēģeri” bija Padomju impērijas īstenības neatņemama sastāvdaļa. PSRS lēģeru un
ārpuslēģeru pasaule bija vienota, jo abas veidoja viena un tā pati PSRS totalitārā komunisma
iekārta pēc viena un tā paša plāna un materiāla, – secināja Vjatlaga pētnieks V.Berdinskis.1
PSRS IeTK (IeM) nometņu sistēma visā tās pastāvēšanas laikā kopš 1917. gada bija arī PSRS
sociālistiskās ekonomikas būtiska sastāvdaļa, tās būtisks balsts, uz kura pamatojās
„sociālisma celtniecības panākumi”. Visās PSRS nometnēs izmantoja galvenokārt „tautas
ienaidnieku” bezmaksas darbaspēku. PSRS „vergturība” bija pati barbariskākā savā nežēlībā
pret cilvēku, turklāt – atšķirībā no Senās Ēģiptes un Romas – „verga galva” neko nemaksāja,
vergu papildināšanas avots – tauta – atradās turpat līdzās.
Mums iesaka aizmirst savu vēsturi, kļūt par mankurtiem, cilvēkiem, kuri „neatceras
izcelsmi” (Иван, непомнивший родства), kuri aizmirstu Latvijā okupācijas varas veiktos
noziegumus pret mūsu tautu un valsti. Taču nav iespējams aizmirst noziegumus pret cilvēci,
izdzēst tos no tautas atmiņas. Ja arī mūsdienu Latvijas iedzīvotāju vairākums – pēc tam kad
PSRS atzītu okupācijas faktu un atvainotos Baltijas nācijām, – varbūt piekristu piedot par
okupācijas pagātni, diezin vai tam piekritīs PSRS Gulagā un izsūtījumā tūkstošiem bojā gājušo
piederīgie un tautas vēsturiskā atmiņa, kura saglabāsies, jo ir ģenētiski ieprogrammēta.
Latviešu (Latvijas pilsoņu) iznīcināšana Vjatlagā 1938.–1956. gadā ir PSRS totalitārās
impērijas noziegums pret cilvēci, kuram nav noilguma. To pierāda arī jau līdz šim publicētie
politieslodzīto stāsti, kuri pēc neatkarības atjaunošanas iespiestā veidā arvien vairāk
izplatījās Latvijā. Publicētie dokumenti, atmiņas un pētījumi uzskatāmi pierāda, ka PSRS
Gulaga tipa „lēģeri” – nāves nometnes bija PSKP organizētais noziegums pret cilvēci, kas
tika īpaši nežēlīgi īstenots.
PSRS koncentrācijas nometnes bija neatņemama šīs valsts „lielās zonas” sastāvdaļa,2
Eiropas „totalitārisma rezervāta” daļa. PSRS totalitārā režīma koncentrācijas nometnes bija
šīs valsts nāves fabrikas, kurās tika organizēts genocīds pusgadsimta garumā. Tāpēc
nākamās paaudzes dzīvos šokā par mūsdienu demokrātiskās pasaules globālo amnēziju pret
miljoniem cilvēku dzīvībām, kuras tika izdzēstas Gulagā, šajā totalitārā komunisma
„meistardarbā”. Vēsture ir būtiska sastāvdaļa mūsdienās un neliela daļa no nākotnes. Vēsturi
mēs saņemam no vecākiem un atdodam bērniem. Mūsu paaudzes pienākums ir nodot to
maksimāli patiesu, saglabājot svētu bojā gājušo mocekļu piemiņu.
Requiem aeternam dona eis Domine! Et lux perpetua luceat eis.3
1

Бердинских В.А. История одного лагеря (Вятлаг). – Киров, 1998. – С. 110.

2

Aplbauma A. Gulags. – Rīga, 2004. – 31. lpp
Mūžīgu mieru piešķir viņiem, Kungs! Un mūžīga gaisma lai spīd viņiem.

3
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Kopsavilkums

Starp PSRS politiski represētajām (izsūtītajām vai daļēji izsūtītajām) 65 tautām latvieši
pieder pie 48 daļēji politiski sodītajām (izsūtītajām) tautām. Šīs tautas gribēja „izkausēt”
Sibīrijas katlā, padarīt paklausīgas kolonizācijai un rusifikācijai. Tās gadu desmitiem bija
pakļautas dažādiem politiskā soda veidiem. Pastāvot darba un izglītības ierobežojumiem
Latvijā, šie politiskā soda veidi bija izsūtījums (высылка), nometinājums (ссылка), specnometinājums (спецпоселение). Specnometinājumam bija pakļauti ap 100 000 Latvijas iedzīvotāju.
Tas bija PSRS tautu politiskais nometinājums.1 Lielu daļu politisko pretinieku arestēja,
ievietoja Latvijas un astoņos PSRS cietumos vai arī nosūtīja uz Gulaga Labošanas darbu
nometnēm vai speciālajām nometnēm, kas visas būtībā bija totalitārā komunisma nāves
nometnes. No PSRS IeTK-IeM Galvenās labošanas darbu un koloniju pārvaldes (Gulags) 252
kompleksiem Latvijas iedzīvotāji un etniskie latvieši 1938.–1956. gadā bija ieslodzīti
četrdesmit četros, t. i., katrā piektajā vergu darba nometnē. Lai gan šīs nometnes oficiāli
dēvēja par Labošanas darbu nometnēm (ИТЛ), patiesībā tās bija nāves nometnes, no kurām
kā fiziskiem un garīgiem invalīdiem izdevās izkļūt tikai dažiem procentiem ieslodzīto. Viens
no šiem nāves nometņu kompleksiem bija Vjatlags, kas atradās Krievijas Federatīvajā
Sociālistiskajā Republikā, Kirovas apgabalā, Kaiskas rajonā kā slepenā Iestāde K-231 ar
adresi „Pasta kastīte 231”. Vjatlags ar 32 dažādām apakšnodaļām bija viens no PSRS spaidu
darba nometņu kompleksiem. 1938.–1956. gadā tajā bija ieslodzīts 6781 Latvijas pilsonis
un etniskie latvieši, no kuriem 26272 (38,7%) tika nošauti, gāja bojā smagajā darbā,
nepārcieta badu un salu. Pasaules vēsturē nav zināma neviena valsts, kurā pie varas
nokļuvušie komunisti nebūtu īstenojuši tautas masu slaktiņus.
Komunistu totalitārisms centās „ārstēt” latviešu tautu no kapitālisma un nacionālisma,
nocērtot tautai galvu – iznīcinot tās politisko, saimniecisko un garīgo eliti. Koncentrācijas
nometnes bija neatņemama PSRS „lielās zonas” sastāvdaļa, Eiropas „totalitārisma rezervāta”
daļa. Tās bija „pirmās uzvarējošā sociālisma” valsts “nāves fabrikas”, kur tika organizēts
tautu genocīds pusgadsimta garumā. Tāpēc nākamās paaudzes dzīvos šokā par mūsdienu
demokrātiskās pasaules globālo amnēziju pret miljonu dzīvībām, kuras tika izdzēstas šajā
„totalitārā komunisma meistardarbā”. Tagad par Baltijas valstu okupāciju 1940.—1990.
gadā runā ASV un Eiropas Savienība, bet par nāves nometnēm un genocīdu PSRS komunisma
diktatūras režīmā joprojām klusē, izliekas, ka neko par to nezina arī Krievija. Protams, savu
„nedabisko palielināšanos”, okupāciju un iekarošanu noliedz PSRS mantiniece Krievija,3
tāpēc kā vienu no apsūdzības pierādījumiem pasaules sabiedriskajai un politiskajai domai
radījuši šo grāmatu – „Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956”, kurā publicētas
2567 mocekļu īsbiogrāfijas.
1

Бердинских B. Спецпоселенцы. – Москва, 2005. – С. 515—620, 524, 542—586.

2

62 bojāgājušie pagaidām nav iekļauti īsbiogrāfiju krājumā.
Krievijas Federācijas Valsts Domes paziņojums „Par mēģinājumiem falsificēt vēsturi”. Maskavā,
2005. g. 27. maijā // Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā. – Rīga, 2005. – 224.—226. lpp.

3
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Eiropa uzskata, ka Osmaņu impērijas 1915. gadā īstenotā miljona armēņu nogalināšana
ir genocīds, par ko Turcijai jāatvainojas, bet kāpēc tieši tāds pats noziegums – miljona baltiešu
nogalināšana 1940.–1990. gadā – nav genocīds un visu 60 miljonu bojāeja nav genocīds?
„Komunistiskais totalitārisms vēl nav miris,” raksta šī krājuma sastādītājs Vladimirs
Veremjevs, „iekams nav nosaukti, apraudāti un pieminēti visi upuru vārdi, – no pirmā līdz
pēdējam.” Latvijas okupācijai un aneksijai pa priekšu jau gadiem ilgi gāja komunistiskā
totalitārisma ēna, bet Latvijas brīvību un neatkarību tā aptumšo vēl šodien.
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Среди 65 репрессированных (высланных или частично высланных) народов СССР, латыши
принадлежат к 48 частично осуждённым по политическим мотивам народам. Эти народы хотели
«расплавить» в сибирском котле, сделать покорными колонизации и русификации. Они десяти"
летиями были подвержены различным видам осуждений по политическим мотивам. С существо"
ванием ограничений на работу и получение образования в Латвии, были такие виды наказаний
по политическим мотивам, как высылка, ссылка, поселение, спецпоселение. Спецпоселения
прошли около 100000 жителей Латвии. Это было политическое поселение для народов СССР1.
Бульшую часть политических противников арестовывали, помещали в латвийские тюрьмы и в
восемь тюрем в СССР, а также отправляли в исправительные лагеря ГУЛАГа или в спецлагеря,
которые все, в сущности, были при тоталитарном коммунизме лагерями смерти. Из 52 комплексов
Главного управления исправительно"трудовыми лагерями и колониями (ГУЛАГ) при СНК"МВД
СССР, жители Латвии и этнические латыши в 1938 – 1956 годах находились в заключении в сорока
четырёх, т.е. в каждом пятом рабском трудовом лагере. Хотя официально эти лагеря назывались
Исправительно"трудовыми лагерями (ИТЛ), на самом деле это были лагеря смерти, из которых,
и то физическими или психическими инвалидами, удавалось выбраться лишь нескольким
процентам заключённых. Одним из этого комплекса лагерей смерти был Вятлаг, который
располагался в Кайском районе Кировской области Российской Советской Федеративной Социа"
листической Республике, и числился как секретное Учреждение К"231 с адресом «Почтовый
ящик 231». Вятлаг с 32 различными подразделениями был одним из комплекса лагерей подневоль"
ного труда в СССР. В 1938 – 1956 годах там в заключении побывало 6781 граждан Латвии и
этнических латышей, из которых 26272 (38,б7%) были расстреляны, погибли от тяжёлой работы,
не перенесли голода и мороза. В мировой истории не известно ни одно государство, где коммунис"
ты, пришедшие к власти, не устраивали бы массовую бойню народа.
Тоталитарный коммунизм пытался «лечить» латышский народ от капитализма и национализма,
отрубив этому народу голову – уничтожив его политическую, хозяйственную и духовную элиту.
Концентрационные лагеря были неотъемлемой частью «большой зоны» СССР, частью «запо"
ведника тоталитаризма» в Европе. Это были государственные «фабрики» смерти первой «страны
победившего социализма», где на протяжении полувека шёл организованный геноцид народов.
Поэтому следующие поколения будут жить в шоке от глобальной амнезии современного демокра"
тического мира по отношению к миллионам жизней, уничтоженным в этой «мастерской тотали"
тарного коммунизма». Сейчас США и Европейский Союз говорят об оккупации Прибалтийских
государств, но по прежнему молчат о лагерях смерти и геноциде, осуществляемом коммунисти"
ческой диктатурой СССР; прикидывается, что ничего об этом не знает, также Россия. Конечно,
наследница СССР, Россия, отрицает свое «неестественное увеличение», оккупацию и захваты3,
1
2
3
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Бердинских B. Спецпоселенцы. – Москва, 2005. – С. 515—620, 524, 542—586.
62 из погибших пока что не включены в сборник кратких биографий.

Krievijas Federācijas Valsts Domes paziņojums „Par mēģinājumiem falsificēt vēsturi”. Maskavā,
2005. g. 27. maijā // Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā. – Rīga, 2005. – 224.—226. lpp.

поэтому для мировой общественной и политической мысли, как одно из доказательств обвинений,
создана эта книга – «Мартиролог граждан Латвии во Вятлаге 1938–1956», где опубликованы
краткие биографии 2567 мучеников.
Европа считает, что осуществлённое в 1915 году Османской империей убийство миллионов
армян является геноцидом, за который Турция обязана принести извинения, но почему точно
такое же преступление – убийство миллионов жителей Прибалтики в 1940–1990 годах – не
геноцид; и гибель всех 60 миллионов – не геноцид? «Тоталитарный коммунизм не умер», " пишет
составитель этого сборника, Владимир Веремьев, " «пока не названы, оплаканы и упомянуты имена
всех жертв – от первой и до последней». Тень тоталитарного коммунизма на протяжении долгих
лет шла по пятам оккупации и аннексии Латвии, но свободу и независимость Латвии она омрачает
ещё и сегодня.
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Summary

Latvians belong to 48 partly politically punished (deported) peoples of the 65 peoples of
the USSR, which were politically repressed (deported or partly deported). These peoples were
intended to be “melted” in the Siberian “boiler”, to be subjected to colonization and
Russification. For dozens of years, they were subjected to different types of political
punishment. In Latvia there were restrictions in the spheres of job and education, and the
types of political punishment were the following: deportation (высылка), displacement
(ссылка), special displacement (спецпоселение). About 100,000 inhabitants of Latvia were
subjected to special displacement. It was the political displacement of Soviet peoples.1 A large
part of political enemies were arrested, put into prisons of Latvia and eight prisons of the
USSR, or were sent to Corrective Labour Camps or special camps in Gulag, which were in
essence all colonies of death of totalitarian Communism. In 1938–1956, of the total of 252
complexes of the USSR People’s Commissariat for Internal Affairs – Ministry of Internal Affairs
Chief Directorate Administration of Corrective Labour Camps and Colonies, the inhabitants
from Latvia and ethnic Latvians were imprisoned in 44 slave labour camps, i.e. in one-fifth
of them. Although these camps were officially called Corrective Labour Camps (ИТЛ), in
essence these were camps of death, from which only few percent of the prisoners managed
to get out, already physically and morally disabled. One of these complexes of camps of death
was Viatlag, which was situated in the District of Kaisk, Kirov Region, Russian Soviet
Federative Socialist Republic, as the secret institution K-231 with the address “Mailbox 231”.
Viatlag, one of the complexes of USSR forced labour camps, had 32 sections. In 1938–1956,
6781 Latvian citizens and ethnic Latvians were imprisoned there, of which at least 26272
(38.7%) were shot, perished from the heavy work, starvation, or frost. In world history, no
country is known where the Communists, as they seized power, would not have realised
massacres.
The Communist totalitarianism made efforts to “cure” the Latvian people from capitalism
and nationalism by cutting off the head of this people – i.e., by destroying its political,
economic, and spiritual elite. Concentration camps were an integral part of the USSR “large
zone”, part of the “totalitarian reserve” of Europe. These were the factories of death of the
first country where socialism had triumphed, where genocide against peoples was realized
in the course of half a century. Therefore, the next generations will be shocked by the global
amnesia of the contemporary democratic world concerning the lives of millions of people,
which were extinguished by this “masterpiece of totalitarian Communism.”
Presently, the U.S.A and the European Union speaks about the occupation of the Baltic
States in 1940–1990, but they still keep silent about the camps of death and genocide under
1

Бердинских B. Спецпоселенцы [Prisoners of special camps]. Москва, 2005. С. 515–620, 524, 542–

2

586.
For the time being, 62 perished ones have not been included in the collection of short biographies.
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the regime of Soviet Communist dictatorship; also, Russia pretends to be unaware of this
fact. Surely, Russia – the heir of the USSR – disclaims its “unnatural extension”, occupation
and conquest.3 Therefore, as one of evidences for this incrimination for the public and political
opinion, this book has been created – “Martyrology of Latvian citizens in Viatlag in 1938–
1956,” in which short biographies of 2567 martyrs are published. Europe holds that killing
of a million of Armenians in 1915 by the Osman Empire was genocide for which Turkey has
to apologize; but for what reason an identical crime – killing of a million of Baltic people in
1940–1990 – would not be genocide, and the perishing of all the 60 millions would not be
genocide by the USSR? “Communist totalitarianism is not dead yet,” writes the compiler of
this collection Vladimirs Veremjevs, “until the names of all victims have not been mentioned,
deplored, and commemorated – all of them, from the first one to the last.” The shadow of
communist totalitarianism preceded the occupation and annexation of Latvia for years, and
they still dull the freedom and independence of Latvia.

3

Krievijas Federācijas Valsts Domes paziņojums „Par mēģinājumiem falsificēt vēsturi”. Maskavā,
2005. g. 27. maijā [Statement by the State Council of Russian Federation “On attempts to falsify
history”, Moscow, May 27, 2005]. In: Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā [Latvia and the
end of World War II in Europe]. Rīga, 2005. 224.–226. lpp.
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Dreibergs Gustavs
Dreiblats Emīls
Dreifelds Jānis
Dreimanis Jānis
Dreimanis Jānis Rūdolfs
Dričs Ignats
Drožeiko Vladislavs
Drutina Anna
Druvaskalns Ernests
Druviņš Ādolfs Augusts
Druvnieks Arvīds
Dubickis Anatolijs
Dubrovs Pauls
Ducmanis Kārlis
Dučinskis Josifs
Duks Kārlis
Dumpmanis Pēteris Pauls
Dumpis Teodors
Dunaveckis Izraēls
Dunkels Leo
Dupurs Otto Fricis
Durāne Akuļina
Dūdelis Pēteris Rūdolfs
Dūkstenieks Rūdolfs
Dūmiņš Paulis
Dūms Jānis
Dzelme Gotfrīds
Dzelzgalvis Alfrēds
Dzelzītis Ernests
Dzenis Alfrēds
Dzenis Ernests
Dzenis Jānis
Dzenis Vilhelms
Dzenītis Arkādijs
Dzenītis Pauls
Dzerkals Antons
Dzeržinskis Felikss
Dzērve Artūrs
Dzērve Jēkabs
Dzintarnieks Miķelis
Dzindzjuks Aleksandrs
Dzintars Alfrēds Henrihs

124
124
124
25
124
118
124
125
18
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
121
126
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
130
130
129
130
8
130
130
130
28, 131
131
131
131
131
131
132
16
132
132
132
132
132

Alfabētiskais rādītājs
Dzinteris Oļģerds
Dzirkalns Jānis
Dzīle (Dvils) Viktors
Dzītars Arnolds Rūdolfs
Dzjubanovs
Dyakin I.

132
133
130
133
25
7

142

Ē
Ēcis Juris
Ēvelis Ģirts

134
140

F

E
Edidovičs Vulfs Leiba
Eglājs Emīls Ernests
Eglājs Fricis
Egle Roberts
Eglēna Indra
Eglītis Fricis
Eglītis Valdemārs
Eglīts Aleksandrs
Eglīts Ivans
Eglīts Jānis
Eglīts Pēteris
Eglīts Vladimirs
Ehards Ernests
Eidiņš Aleksandrs Gustavs
Eidiņš Žanis
Eigendorfs Pauls
Eihvalds Jānis Francis
Eikerts Krists
Eilenbergs Kristaps
Eimanis Voldemārs Ottons
Einblūts Kārlis
Ekizeris Kārlis
Ekšteins Jānis
Elguts Velta
Elerts Eduards
Elevāns-Elefants Jānis
Elks Jānis
Elks Valdemārs
Elksnis Ansis
Ellers Arvīds Indriķis
Elsiņš Paulis
Elsts Pēteris
Eltermans Žanis Ivans
Eltermanis Gustavs
Eniņš Augusts
Enģelis Ādams
Enģelis Pēteris
Epners Arvīds
Erbs Jānis
Erhards Ernests
Ermansons Teodors
Ernstsons Kārlis
Esserts Modris
Ešenvalds Hermanis
Everts Roberts
Evins Vilis
Ezeriņš Jāzeps
Ezernieks Jēkabs
Ezernieks Roberts
Ezers Kārlis

Ezis Ernests

134
134
134
134
97
135
135
135
135
135
135
136
136
136
136
136
136
136
137
137
137
137
137
137
138
138
138
138
138
138
138
139
139
139
139
139
139
139
140
136
140
140
6, 15, 41
140
140
141
141
141
141
141

Falkenšteins Vitalijs
Fedotovs Parfirijs
Feigelsons Josels
Feirabends Žanis
Feitelmanis Ruvins Noahs
Feldmanis Ādolfs
Feldmanis Jānis
Feldmanis Kārlis
Ferbers Mane
Fēlaus Žanis
Filholds Kārlis Rihards Pauls
Fītiņš Artūrs
Flige Irina
Fogels Andrejs
Fokrots Arvīds
Folkmanis Arnolds
Folkmanis Jānis
Formuļevičs Vilhelms
Freibergs Ervids
Freibergs Francis
Freibergs Fricis
Freibergs Jānis
Freibergs Juris
Freibergs Otto
Freibergs Pauls
Freibergs Vladimirs
Freidenfelde Zelma
Freidenfelds Mārtiņš
Freidis Rūdolfs
Freifelds Ādolfs
Freifelds Krists
Freifelds Vilhelms
Freija Krists
Freimanis Aleksandrs
Freimanis Aleksandrs
Freimanis Alfrēds
Freimanis Ernests Teodors
Freimanis Jānis
Freimanis Kārlis
Freimanis Oskars
Freimanis Vilis Eižens
Freimanis Vilis
Freitags Jāzeps
Frēlihs Heinrihs
Fricbergs Kārlis
Frickaus Fricis
Fridrihsons Aleksejs
Fridrihsons Žanis Fridrihs
Friedrich C.
Frišfelds Augusts

143
143
143
143
143
144
144
144
144
143
144
144
8
145
145
145
145
145
146
146
146
146
146
145
146
147
147
147
147
147
147
148
146
148
148
148
149
148
149
149
149
149
149
148
149
150
151
151
7
151
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Frišmanis Bruno
Frišmanis Valdis
Frīdbergs Dāvids
Frīde Ernests
Frīdenbergs Jānis
Frīdenbergs Krišjānis
Frīdmans Hilels
Frīdmanis Jankels Ābrams
Frolovs Kuprijans

151
151
150
150
150
150
150
150
151

G
Gabranovs Antons
Gaiduls Pēteris
Gaiduls Viktors
Gaidže Jānis
Gaiķis Arvīds
Gailija Emma
Gailis Jānis
Gailis-Gaile Otto
Gailītis Alfrēds
Gailītis- Galibis Elmārs
Gailītis Kārlis
Gailītis Markus
Gailītis Pauls
Gaisiņš - Kronbergs Jānis Augusts
Galants Ābrams
Galdina Pavļina
Galdiņš Jānis
Galiņš Jānis Teodors
Gaļins Boruhs Cals
Gamza Ārons Bērs
Gansons Andrejs Voldemārs
Garbers Ābrams Iciks
Garijonis Jēkabs
Garoza Fricis
Garoza Rūdolfs
Gaters Ernsts Johans
Gauja Vilis Arnolds
Gauja Leons
Gavers Osips
Gājējs Teodors
Gārnis Leopolds
Gārša Rūdofs
Gedroics-Jurago Jānis
Geidāns Krišjānis
Geistauts Juris
Geldners Arnolds
Gerhards Kārlis
Gerke Ivans
Geršimskis-Ješinskis Emīls Kārlis
Gertners Kārlis
Geruss F.
Ginders Jēkabs Arturs
Ginters Roberts
Glāzers Bērs
Glāzers Hiršs
Gleicmans Ernests
Gliks Dāvids Leibs
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153
153
153
154
154
154
154
154
156
156
155
28, 154
155
155
156
155
155
156
156
157
157
157
157
157
157
158
158
158
158
154
158
163
201
159
159
159
159
159
160
160
18
160
160
160
160
160
161

Gliks Jūda
Glūda Žanis Eduards
Gļinskis Hilarijs
Gobermane Haja Roha
Gobzins Fricis
Godļevska Adele
Gods Dāvids
Goldbergs Jēkabs
Goldmane Minna
Goldmanis Aleksejs
Goldmanis Faivišs
Goldmanis Kārlis Herberts
Goldmanis Kārlis
Goldmanis Kārlis
Golubevs-Tiļgans Gustavs
Golubevs Ivans
Goļevskis Alberts
Gordons Šloma
Goršeņins K.
Gotardsons Edvīns
Govša Ruvaļs
Goža Alberts Matīss
Grabčinskis Juris
Gramkavs Kārlis
Grandmanis Alfrēds
Granovskis Jānis Valfrīds
Grantins Augusts
Grantiņš Fricis
Grantiņš Gustavs Arnolds
Grasmanis Gothards
Grašiņš Eduards
Graudins Arnolds
Graudiņš Rūdolfs
Graudiņš Žanis
Grauds Edgars
Grazins Alberts
Grābeklis Jānis
Grāveris Olga
Grāvis Alfrēds
Grāvis Jānis Arturs
Grāvītis Alberts
Grebežs Jāzeps
Greble Ādolfs
Gredzens Pēteris
Greins Leiba
Greiškalns Pēteris
Grencis Jānis
Grēns Johans
Gricūns Ādolfs
Grienis Valdis
Griens Ilgvars
Grigalis Jānis
Grigāns Jānis
Grigorjevs Matvejs
Grigulis Vilis
Griķis Jānis Eduards
Grišāne Lūcija
Grišāns Antons
Grišāns Jānis

161
161
161
161
153
161
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
25, 26
164
164
164
164
164
164
164
165
165
165
165
165
165
165
165
165
166,167
167
167
167
167
175
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
170
170
174
173
173

Alfabētiskais rādītājs
Grižimailo Ignats
Grīnbergs Arturs Ernsts
Grīnbergs Arvīds
Grīnbergs Fricis
Grīnbergs Fridrihs
Grīnbergs Kārlis
Grīnbergs Kristaps
Grīnbergs Pēteris
Grīnfelds Indriķis
Grīnfelds Kārlis
Grīnfelds Rūdofs Jēkabs
Grīnfogels Arturs
Grīnhovs Andrejs
Grīmane Vilma
Grīnmanis Jānis
Grīns Eduards
Grīnšteins Krists
Grīnvalds Augusts
Grīnvalds Ivans
Grīnvalds Vilis
Grīslis Arnolds
Grīslis Eduards Miķelis
Grīslis Fricis
Grīslis Jānis
Grodskis Eduards
Grohoļskis Mečeslavs
Gromulds Gerhards
Grobergs Andrejs
Grosmanis Voldemārs Kristaps
Grosvalds Fricis
Grotups Indriķis
Grundmanis Andrejs
Grudmanis Arnolds
Grugulis (Grigulis) Ādams
Grundspeņķis Ēvalds
Grundspeņķis Jānis
Grunte Didžus
Grūbe Verners Nikolajs
Grūtups Arvīds Fricis
Gubats Oļģerts
Gubens-Gubenis Mārtiņš
Gudakovskis Ādolfs
Gulbis Ādolfs Vilhelms
Gulbis Fricis
Gulbis Juliāns
Gulbis Kārlis
Gulbis Kārlis
Gulmanis Alfrēds Ansis
Gurts Ansis
Gurviča Dora
Gusarevs Grigorijs
Gusarevs Konstantīns
Gutermanis Iciks
Gutkina – Brilla Musja
Gūraitis Krists
Gūtmanis Fricis
Gūtmanis Kārlis
Gūtmanis Kārlis

174
170
170
170
171
171
171
171
171
171
172
172
172
170
170
172
172
172
172
173
173
173
173
173
174
174
174
175
175
175
175
175
175
28, 176
176
176
176
176
176
177
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
178
179
179
179
178
179
179
179

Ģ
Ģēģeris Juris
Ģiga Miķelis
Ģībiets Ādolfs
Ģībietis Fricis
Ģībietis Pēteris Roberts

158
180
180
180
180

H
Haits Šmerels
Hamburgers Zeliks
Hartmanis Indriķis
Hartmanis Indriķis
Hartmanis Kristaps
Hartmanis Krišs
Hauptmanis Pāvils
Hābermanis Kristaps
Heide Pēteris
Helmane Marta
Helmūts Žanis
Helvigs Arnolds
Heniņš-Hemiņš Jānis Kārlis
Henkuzens Ernests
Henkels Roberts
Hercekovičs Simons
Hercenbergs Georgs
Hermanis Teodors
Hermansons Francis
Hibšmanis Kristaps
Hilmans Daniels
Hiršbergs Hiršs
Hiršhorns Šabše Leiba
Hļebņuks O.
Hofmanis Alberts
Hofmanis Eduards
Hofmanis Žanis
Hohfelde Kārlis
Hohfelds Žanis Fridrihs
Holsts Jānis
Hrebtovs Aleksandrs
Hruščovs Ņikita
Hūns Jānis

181
181
181
181
181
182
182
182
182
182
182
183
183
183
183
159
183
181
183
183
184
184
184
14
184
184
184
184
185
185
185
26
185

I
Idelsons Šaja
Ieviņš Alfrēds
Ievkalns Fricis
Ignatovičs Viktors
Ikmanis Arnolds
Iklāvs Rodions
Ilenāns Vladimirs
Ilsums Kristaps
Ilsums Žanis
Iļgins Leonards
Iļjins Vladimirs
Imars Kristaps
Imoberstegs Rihards

186
200
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
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Indāns Artūrs
Indāns Vladislavs
Indāns Ernests
Indriksons Alfrēds
Indriksons Ansis Pēteris
Inkins Jevgeņijs
Irbe Pēteris
Irbīts Teodors
Ivanova Anastasija
Ivanovs Izots
Ivanovs Josifs
Ivansons Dagoberts Kārlis
Ivsiņš Jāzeps
Izotovs Frols
Izraelsons Izraēls
Izraelovičs Bērs (Boriss)

188
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189
189
190
190
190

Ī
Īlēns Ernests
Īvāns Jānis

190
190

J
Jacenika Amālija
Jagers Pēteris
Jakobsons Jānis
Jakobsons Kārlis
Jakobsons Vulfs
Jakovļevs Aleksandrs
Jakubinoks Jāzeps
Jakubovskis Ivans
Jancovs Arnolds
Jančenko Jānis
Janekalns Fricis
Janelsiņš Jānis Rūdolfs
Jankovičs Aleksandrs
Jankovskis Kārlis
Jankunas Jevgeņija
Janovskis Juliāns
Jansbergs Nikolajs
Jansons Alberts Jēkabs
Jansons Arnolds Mārtiņš
Jansons Ādolfs
Jansons Ernests
Jansons Indriķis
Jansons Ivans
Jansons N. M.
Jansons Otto
Jansons Roberts
Jansons Verners
Jansons Voldemārs
Jansons Žanis
Jansons Žanis Rūdolfs
Jansons Žanis
Januševskis Ivans
Jaņevičs Eduards
Jaskovskis Nikolajs
Jaunciems Jānis
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191
191
191
192
192
8
192
193
193
193
193
193
194
194
194
194
194
195
195
194
195
195
195
16
195
195
196
196
196
196
196
196
193
197
197

Jaudzems Jānis
Jaunzems Andrejs
Jaunzems Ernests
Jaunzems Albīns Alfons
Jaunzems Eduards
Jaunzems Jēkabs
Jauzems Kārlis
Jaunronis Ādolfs
Jaunsniķers Ludvigs Kārlis
Javneks Alberts
Javniks Kārlis
Jākobsons Ansis Eduards
Jākobsons Jānis
Jākobsons Kārlis
Jākobsons Kārlis
Jākobsons Rolands
Jātnieks Alberts
Jātnieks Arnolds
Jātnieks Arvīds
Jātnieks Jānis
Jātnieks Jēkabs
Jensens M.
Ješkevics Krišs Fridrihs
Ježovs Nikolajs
Jēčkalējs Jānis Augusts
Jēkabsons Ansis
Jēkabsons Iciks
Jēkabsons Žanis
Jērs Kārlis
Jirgensons Jānis
Jofe Izraēls
Jofe Izriels Maksis
Jofe Sīmanis
Joffe Hiršs
Jungs Ivans
Jurevičs Ernests
Jurgensons Romans
Juriks-Jurka Žanis
Juriksons Aleksandrs
Jurjānis Elmārs
Jurjanovs Ivans
Jurkāns Alfons
Jurkāns Adaljons
Jurķelis Jānis Ādolfs
Juraševskis Fricis Kārlis
Jurševskis Kārlis
Juškāns Ivans

198
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
191
191
192
192
192
197
197
197
197
197
17
200
15, 17, 26
199
191
191
192
200
199
200
200
200
200
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
203
203

K
Kabalkins Zālamans
Kabanovs Nikolajs
Kacens Šļems
Kacs Maksis
Kadiķis Rūdolfs Žanis
Kahuns Harijs
Kaijgars Vilis Kārlis Frīdrihs
Kairis Jēkabs
Kaijaks Antons

204
26
204
204
204
204
204
205
205
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Kaktiņš Kārlis
Kaktiņš Mārtiņš
Kaktjuks Roberts
Kaķerāns Jānis
Kalevics Kārlis Roberts
Kalējs Andrejs
Kalējs Dāvids
Kalējs Jēkabs
Kalējs Krišjānis
Kalnačs Konstantīns
Kalnaķivulis-Baumanis Hugo Jūlijs
Kalnkaziņš Jānis
Kalnājs Ernests Teodors
Kalnājs Kārlis Andrejs
Kalnietis Jānis
Kalniķis Juris
Kalniņa Anna
Kalniņa Marta
Kalniņš Alberts
Kalniņš Fricis
Kalniņš Fricis
Kalniņš Jānis
Kalniņš Jānis Ādolfs
Kalniņš Jēkabs
Kalniņš Mārtiņš
Kalniņš Nikolajs
Kalniņs Otto
Kalniņš Otto
Kalniņš Paulis
Kalniņš Rihards Voldemārs
Kalniņš Rūdolfs
Kalniņš Rūdolfs Kārlis
Kalniņš Vilis Krišjānis
Kalniņš Voldemārs
Kalniņš Voldemārs Jēkabs
Kalniškana Ņina
Kalnriekstiņš Eduards
Kalnriekstiņš Roberts Jānis
Kalns-Goldbergs Ansis Voldemārs
Kalns (Bergs) Pēteris Paulis
Kalpiņš Ulrihs
Kaltenieks Jānis
Kalve Jāzeps
Kaļķis Jānis
Kaļpe Albertina
Kaļva Juris
Kaminskis Bruno Gotlībs
Kamols Mārtiņš
Kamrāds Alberts
Kanbergs Arvīds Vilhelms
Kanbergs Leons
Kanders Jēkabs
Kangars Jānis
Kangeris Kārlis
Kankālis Oskars
Kanna Andrejs
Kaņepe Vija
Kaņepējs Jānis Arnolds
Karašs Donāts

205
205
206
205
206
206
206
206
206
230
207
207
207
207
28, 207
207
208
209
208
208
209
208
209
209
209
29, 209, 210
208
208
210
210
210
210
210
210
211
211
211
211
211
211
212
212
212
212
212
212
213
213
213
213
213
213
214
10
214
214
4, 8
213
215

Karčevskis Jānis
Karļins Vladimirs
Karlsons Jēkabs
Karlsons Konstantīns
Kasnieks Fridrihs Eduards
Kaspars Rūdolfs
Kaspiroviča Ksenija
Katkevičs Antons
Kaufmanis Ansis
Kaugers R.
Kauliņš-Niedre Ansis
Kazāks Aleksandrs
Kazāks Arnolds
Kazāks Voldemārs
Kazerauskis Andrejs
Kazičkeits Ivans
Kazimovskis Aloizs
Kažoks Jānis
Kāliņš Eduards
Kāns Josifs
Kāns-Ibings Kārlis
Kāns Zālamans
Kāns Zeliks
Kārkliņš Aleksandrs
Kārkliņš Ceronis
Kārkliņš Ernests
Kārkliņš Fricis
Kārkliņš Jānis
Kārkliņš Jēkabs
Kārkliņš Kārlis
Kārkliņš Kristaps
Kārkliņš Teodors
Kārklis Rūdolfs Indriķis
Kedars Fricis
Keikulis Harijs
Keire Arvīds
Keire Jānis
Keišs Antons
Kellers Arturs
Kellers Mārtiņš
Kello Marija
Kercs Aleksandrs
Kerliņš Aleksandrs
Kidrags [Niedrags] Jānis
Kikits Andrejs
Kilavs Ansis Augusts
Kilevics Teodors
Kilēvics [Arvīds] Fricis
Kilēvics Matīss
Kils Leiba Vulfs
Kinstlers Kārlis Ādofs
Kims Alfrēds
Kipste Jānis
Kiričenko Dmitrijs
Kirilovs Porfīrijs
Kirilovičs Francis
Kiršteins Jānis
Kīlarts Augusts
Klabis Alberts

215
217
217
217
217
217
217
218
218
28
218
218
218
219
219
219
219
219
207
214
214
215
215
215
215
216
216
216
216
216
216
216
217
219
220
220
423
220
220
220
220
221
221
222
222
223
223
223
223
222
223
224
224
224
224
225
225
223
225
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Klačkovs Fjodors
226
Klasinskis Leonīds
226
Klāvsons Otto
226
Kleinbergs Ansis
226
Kleibergs Ansis
226
Kleinis Kārlis Ludvigs
226
Kleins Andrejs
227
Klementjevs Dmitrijs
227
Klenders Aleksandrs
227
Klevers-Baldins Mārtiņš
227
Klūģis Ādams
242
Kļava Ādolfs
227
Kļava Eduards Hermanis
227
Kļava (Kopštāls) Jānis
232
Kļavins Nikolajs
228
Kļaviņš Antonijs
228
Kļaviņš Jēkabs
228
Kļaviņš Jēkabs
228
Kļaviņš-Kļavītis Oskars
228
Kļemešovs Vladimirs
227
Knaģis Emīls
228
Knaģis Ilmārs
13, 14, 35
Knēts Arvīds
229
Knostenbergs Reinis
229
Kociņš Aleksandrs
229
Kociņš Broņislavs
229
Kodols Kārlis Roberts
229
Kohs Kārlis
229
Kohs Krišs
230
Kohs Vilis
230
Kokins Antons
230
Kokins Sebastjans
230
Koniševskis B. L.
60
Kokurins A.
14
Kols Aleksandrs Jēkabs
230
Komisarovs Aleksandrs
19
Konkvests R.
8
Kononovs Nikolajs
231
Konovalovs Boriss
231
Konrāds Ansis
231
Konrāds Fricis
231
Konrāds Vilhelms Voldemārs
231
Kopilovskis Izraēls
231
Kopmans Jānis
231
Kopmanis Kārlis
232
Kopštāls-Kļava Jānis
232
Korotkins Ignāts
232
Kotāns Pēteris
232
Kovaļevskis Vladimirs
233
Kozlovskis Eduards
232
Kozlauskis Konstantins
232
Kozuļs Andrejs
233
Krakovs Vikentijs
234
Kramiņš Voldemārs
234
Krašauskis-Krauze Fricis Voldemārs
234
Krastiņš Kārlis
234
Krasts Ernests
234
Kratišs Juda Judels
235
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Kratišs Šmuels
Krauja Kārlis
Krauklis Felikss Baltazars
Krauksts Auseklis
Kraulis Jānis
Kraulis Kārlis
Kraulis Pauls
Krauze Fricis
Krauze Mārtiņš
Krauze Oļģerts
Krauze Ziedonis
Kravalis Francis
Kravčenko Kondrats
Kraveļs Josifs
Krādziņš Artūrs Jānis
Krecers Jānis
Kreicbergs Aleksandrs
Kreicbergs Alfrēds
Kreicbergs Ādams
Kreicbergs Jānis
Kreisbergs Pauls
Krestbergs Ansis
Krezevskis Alfrēds
Krievāns Jānis
Krievāns Kārlis
Krieviņš Pēteris
Krievs Dāvis
Krievs Jānis
Krievs Teodors
Krimovs Jemeļjans
Kristvalds Fricis
Kristavičs Ivans
Kristlībs Vilis Alfrēds
Kristons Jānis Rūdolfs
Krišņevskis Alfrēds Fricis
Krištops Dominiks
Krizlovskis Vladimirs
Krīgers Rūdolfs Krišs
Kroģeris Žanis
Krogzems Ernests Teofīls
Kroje Fricis Alberts
Kroms Hiršs
Kronbergs Atis
Kronbergs Nikolajs Frīdrihs
Kronbergs Ulrihs
Kronbergs Vilis
Kronbergs Viktors
Kronenbergs Jānis
Krontāls Kārlis
Kruglovs S. N.
Kuhtikovs A. D.
Krumbergs Kārlis
Krumins Ivans
Krutikovs Pāvels
Krūklis Mārtiņš
Krūmiņš Alfrēds Teodors
Krūmiņš Andrejs
Krūmiņš Arvīds Kārlis
Krūmiņš Dāvids

235
243
235
235
235
235
243
236
236
236
236
236
236
237
234
237
237
237
237
237
237
238
238
238
240
238
238
239
239
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25, 26
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243
243
243
244
244
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Krūmiņš Vilhelms
Krūms Rūdolfs
Krūvēvers Jānis
Krūze Gustavs
Krūze Jānis
Kubulnieks Georgs Aleksandrs
Kudiņš Antons
Kuģenieks Jēkabs
Kugrēns Valfrīds Žanis
Kuikulītis Reinholds
Kuklis Pēteris
Kuks Jānis
Kukurs Jānis
Kulovs Paulis
Kuļikovskis Broņislavs
Kuļikovskis Kārlis Emīls
Kuļkevics Krists
Kuļvinskis Ādams
Kundziņš Eduards
Kupčs Ernests
Kupelis Krišs Roberts
Kuplais Rūdofs
Kuplis Jānis
Kupše Atis
Kupše Fricis
Kurce Gotfrīds
Kurce Helmi
Kurce Harijs
Kurce Nehama (Polina)
Kurce Roberts
Kurcmans Leiba
Kurmītis Fricis
Kurpe Andrejs
Kursietis (Indriksons) Ernests
Kursietis Juris
Kursišs Pēteris
Kursītis Jāzeps
Kuršinskis Ernests
Kusiņš Jāzeps
Kusočeks Semjons
Kuško Nikolajs
Kušķis Alfrēds
Kušķis Jānis
Kušķis Jūlijs
Kušķis Teodors Nikolajs
Kuzmins S.
Kūla Jēkabs
Kūla Juris
Kūliņš Kazimirs
Kūlmanis Vilis
Kūlmans Jānis
Kvālbergs Matīss Ernests
Kviesis Jānis
Kviesis Osvalds
Kviešons Konstantīns

244
244
244
245
245
245
245
245
246
246
246
246
246
248
247
247
247
248
248
248
249
249
249
249
249
249
250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
245
252
253
16
246
247
247
248
248
253
253
253
253

Ķ
Ķelle Fricis
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Ķempēns Reinis
Ķenga Ādolfs Ansis
Ķešāne Lidija
Ķēniņš Dāvids Eduards
Ķēniņš Kārlis
Ķigurs Nikolajs
Ķikulis Hugo
Ķikulis Kārlis
Ķipsts Eduards
Ķipste Kārlis
Ķirsis Jānis
Ķirsis Kārlis
Ķivelītis Fricis
Ķīselis Andrejs
Ķulle (Kulle) Osvalds
Ķuzis Juris

221
221
222
221
221
222
222
222
224
224
225
225
28, 225
225
247
426

L
Labinskis Vitalijs
Labrencis Rūdolfs Fricis
Labrencis Arvīds
Laganovskis Viktors
Lagzdiņš Ansis
Lagzdiņš Miķelis
Lagzdiņš Rūdofs
Laimiņš Kārlis
Laivenieks Žanis
Lakons Antons
Lakstiņš Jānis
Lambergs Pēteris Alberts
Lancmanis Jēkabs
Landers Jēkabs
Lange Jānis
Lange Pēteris
Lapāns Artūrs
Lapčenoks Jānis
Lapins Pāvels
Lapiņš Aleksandrs
Lapiņš Osvalds
Lapoško Nikolajs
Lapa Leonards
Lapševskis Fricis
Lassenbergs Valdis Kristaps
Lasmanis Ādams
Lasmanis Voldemārs
Laškovs Lifantijs
Latvelis Vladislavs
Lauciņš Jānis
Lauciņš Fridrhs
Lauksargs Mārtiņš Rūdolfs
Lauris Elmārs
Lauris Jānis
Lauris Reinholds
Lausis Voldemārs
Lauva Jānis
Lauva Roberts
Lauze Juliāns

47
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255
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255
256
256, 257,
258
258
258
258
259
275
259
259
259
259
259
260
260
260
260
260
260
261
261
261
261
261
262
262
262
262
262
262
263
263
28, 263
263
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Lavenieks Voldemārs
Lavrinovičs Nikolajs
Lazda (Janovskis ) Kārlis
Lazdiņš Alberts
Lazdiņš Jānis Ulrihs
Lazdovskis Ivans
Lazdovskis Jānis
Lābāns Broņislavs
Lācis Alberts
Lācis Ādolfs
Lācis Jānis
Lācis Mārtiņš
Lāčplēsis Leons
Lāčplēsis Pēteris
Lāma Ansis
Legzdiņš Valdis Ansis
Leibovičs Meiers
Leikums Pēteris
Leimanis Arvīds
Leimanis Eduards
Leitāns Genrihs
Leitis Ernests
Leitis Fricis
Leitenants Rūdolfs
Leizers Lazars
Lejiņš Eduards
Lejiņš Jānis
Lejiņš Juris
Lejiņš Mārtiņš Arturs
Lejiņš Pauls
Lejnieks Alberts
Lejnieks Alfrēds
Lejnieks Ernests
Lejnieks Ernests
Leļs Aleksejs
Lemhens Mozus
Lenerts-Rubens Jānis Roberts
Lesiņš Haralds
Levickis Antons
Levinsons N.
Lēmanis Alfrēds
Lēmanis Kārlis
Libermans Aleksejs
Libers Edgars
Lieģis Kārlis
Liekņa Arturs
Lielais Konstantīns
Lielausis Anatolijs
Lieljuksis Kristaps
Liepa Kārlis
Liepiņš Alberts Fricis
Liepiņš Eduards Jānis
Liepiņš Jānis
Liepiņš Krišs
Liepiņš Pēteris
Liepiņš Vladimirs
Liepkājs Kārlis
Lifšics Zāmuels
Ligers Nikolajs
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254
254
254
255
255
255
259
265
265
265
266
266
267
267
267
267
265
267
266
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268
268
268
268
268
269
269
367
270
270
18, 20
265
269
270
271
265
271
271
269
272
275
272
269
269
266
272
272
270
275
272

Lilienfelds Jānis
Linde Voldemārs
Lindermanis Matīss Jānis
Linga Teodors Aleksandrs
Liperts Ābrams
Lipmans Dāvids
Lipmanovičs Gutmanis
Lisikovs Ivans
Lisovskis Vladislavs
Liuvmanis Pāvels
Līcis Alfrēds
Līcis Eva
Līcis Roberts
Līdaks Rūdolfs
Līnis Jānis
Līnužs Ādolfs
Locovs Leizers
Lodziņš Armands
Lodziņš Jānis
Loms Andrejs
Lorbergs Aleksandrs
Lorencs Pēteris
Losjevs Jānis
Loščless Pēteris
Lotkins Solomons
Lovčinovskis Ignats
Lubāns Broņislavs
Lubgans Pēteris
Lucs Alberts
Lucikovičs Antons
Ludbergs Fricis
Ludboržs Antons
Ludvigsons Jānis
Luidmanis Eduards
Lukažis Miķelis
Lukevics Rūdolfs
Lukševics Arnolds
Lulla Jānis
Lulle Ernests
Lurjē Solomons Iļja
Lūks Alberts
Lūsis Jānis

272
273
273
273
274
274
274
274
274
275
271
271
271
271
273
273
275
275
276
276
261
276
276
276
276
263
277
277
277
277
277
128
277
277
277
278
278
278
278
279
278
279

Ļ
Ļebedjevs Semjons
Ļeņins Vladimirs
Ļinavskis Heronims
Ļinavskis Jānis
Ļubajevs Ļevs

265
21, 23
273
274
18, 19

M
Macs Dāvids
Maculēvičs Pēteris
Mačiņš Kārlis
Mačiņš Viliss
Magids Izraēls
Magidsons Ābrams

280
280
280
280
280
281
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Magrics Otto
Mailepors Kristaps
Makarovs Nikolajs
Makarskis Aleksandrs
Makaruho Pāvels
Makņa Antons
Malamets Konstantīns
Malaševics Grigorijs
Malkavs Kārlis
Malkins Nikolajs
Malks Krišs
Malnis Jānis
Manuilovs S.
Marcinkevičs Broņislavs
Marciļonoks Josifs
Marčuks Andrejs
Mardaks Voldemārs
Marga Jānis
Markevičs Adamjans Alfons
Martiņenko V. N.
Mašinskis Pēteris
Mašuks Josifs
Martinsons Kārlis
Martinaitis Augusts
Martinsons Jūlijs
Martukāns Jānis
Matisons Ādolfs
Matisons Fricis
Matisons Kārlis Alfrēds
Matisons Kārlis
Matīsa Alvīne
Matīss Paulis
Matjušenoks Grigorijs
Matulis Pēteris
Mauriņš Jānis Vihelms
Mazapšs Krišs
Mazurevičs Eduards Alberts
Mazurkevičs Ferdinands
Mažulis Aleksandrs
Māklers Antons
Mālups Ivans
Māters Andžs
Mediks Mečislavs
Mediņš Jānis
Mednieks Jānis
Mednis Jānis
Mednis Rūdolfs
Mednis Rūdolfs
Megnis Pēteris
Meija Ansis
Meiersons Īzaks
Meirenovs-Duntavs Voldemārs
Meiris Ādams
Melbārdis Jānis Arnolds
Melderis Jānis
Melders Fricis
Melders Kārlis
Melenbergs Jānis
Mellacis Andrejs

281
281
281
281
281
281
282
282
282
282
283
283
24
283
283
284
284
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284
18, 19
284
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286
286
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287
287
287
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285
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288
288
288
289
289
289
289
289
290
290
290
290

Mellers Voldemārs
Mellups Hugo
Melngals Jānis
Melders Kārlis
Melgals Roberts
Meržinskis Fricis
Mežancis Andrejs Roberts
Mežāks Pēteris
Mežraups Jēkabs
Meždreija Ādolfs
Mežinskis Konstantīns
Mežits Jānis
Mickāns Ambrozijs
Mieleiks Verners Aleksandrs
Miezis Jānis Johans
Migla Ludvigs
Miglāns Antons
Miglavs Jēkabs
Mihailova Olga
Mihailovs Nikolajs
Mihļins Natans
Mika Aleksandrs
Mikjānis Eduards
Mikleins Arturs
Miķelsons Alberts
Miķelsons Andrejs
Miķelsons Pēteris
Miķelsons Roberts
Miķelšteins Nikolajs
Milanovičs Nikolajs
Millenbergs Frīdis
Millers Alberts Eduards
Millers Jānis
Millers Kārlis
Millers Nikolajs
Millers Pēteris
Milts Rūdolfs
Miļevskis Jānis
Mindars Juris
Mirams Silvio
Miške Nikolajs
Mitenbergs Jānis
Mittenbergs Kristaps
Mizenis Andrejs
Mižs-Mišins Vitolds
Mīlgrāvis Jānis
Mīlgrāvis Žanis
Modzeļevskis Vladimirs
Molčanovs Boriss
Molotanovs Broņislavs
Mongards Vladislavs
Morons Šeina Reiza
Morozovs Ivans
Mozerts Fricis
Možgis Konstantīns
Mucenieks Artūrs
Mucenieks Fricis
Mucenieks Jānis
Mucenieks Kārlis

290
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282
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295
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283
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298
298
298
298
36
298
298
298
299
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Muhanbergs Nikolajs
Muižnieks Jānis
Muižulis Kārlis
Mukāns Alfons
Munderovskis Valters Johans
Munkevics Fricis
Murevskis Artūrs
Muša Fricis
Muške Dāvids
Mutuļs Antons
Mūrnieks Alberts
Mūrnieks Andrejs
Mūrnieks Jānis
Mūzis Jānis

299
299
299
299
299
300
300
300
301
301
300
300
300
301

N
Naglis Ludvigs
Nahimovskis Iciks
Naļivaiko Nikolajs
Namnieks Jukums
Naposts Vilis
Narbatovičs Kārlis
Nartišs Alberts
Naudnieks Arvīds
Nauduševičs Pēteris
Naufelds Alfrēds Eduards
Nautrāns Jāzeps
Nazincevs Boriss
Neiburgs Žanis
Neilands Leopolds
Neimanis Arnolds
Neimanis Fricis
Neimanis Kārlis
Neimane Elizabete
Neimarks Morduhs
Neijs Leiba
Nešpors Staņislavs
Niedra Jānis Edgars
Niedra Kārlis
Niedra Roberts Teodors
Niedrags (Kidrags) Jānis
Niedre Ādams
Nikodemuss Andrejs
Nikolajeva Ksenija
Nirenburgs Zalamans
Nīcis Kārlis
Nīgrands Felikss
Nonācs Otto
Novikovs Pāvels
Novikovs Semjons
Novadnieks Fricis Žanis
Novadnieks Kristaps
Novožilovs Aleksejs
Nungurs Ivans

302
307
302
302
302
302
302
303
303
303
303
303
303
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
306
222
305
306
306
306
305
306
307
307
307
307
308
308
308

Ņ
Ņepomnjaščijs G. S.
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Ņesterovs Pāvels
Ņizins Kirils

305
306

O
Oboļevičs Česlavs
Obrazcovs Sergejs
Odiņš Mārtiņš
Oglevics Visvaldis
Oglobļins Vionors Leonards
Ogorodņikovs Kuzma
Oltiņš Aleksandrs
Oļšanskis Jānis
Opincāns Donats
Opincāns Nikolajs
Opolais Staņislavs
Openheims Ignats
Ore Paulīne Matilde
Ore Pēteris
Oreks Krišs
Orinskis Mateušs
Orlovs Aleksejs
Orlovs Ivans
Orniņš Aleksandrs
Orniņš Maksis
Osis Oskars
Osis-Oze Aleksandrs
Osītis Rūdofs
Ostrovskis Kazimirs
Ošāns Jānis
Ošenieks Paulis
Ošenieks Tālivaldis
Ošis Viktors
Ošups Pauls Vilhelms
Ošups Sando
Ozolājs Kristaps Roberts
Ozolinkēvics Vilis Teodors
Ozoliņš Aleksandrs
Ozoliņš Aleksandrs
Ozoliņš Andrejs
Ozoliņš Andrejs
Ozoliņš Arvīds
Ozoliņš Augusts
Ozoliņš Augusts
Ozoliņš Eduards
Ozoliņš Ernests
Ozoliņš Ēriks
Ozoliņš Fjodors
Ozoliņš Indriķis
Ozoliņš Jānis
Ozoliņš Jānis Emīls
Ozoliņš Kārlis
Ozoliņš Kārlis
Ozoliņš Kārlis
Ozoliņš Kārlis
Ozoliņš Mārtiņš
Ozoliņš Mārtiņš
Ozoliņš Oskars
Ozoliņš Osvalds

309
309
309
309
309
18, 19
310
310
310
310
310
311
311
311
311
311
18, 19
311
312
312
312
314
312
312
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313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
314
315
315
315
315
315
315
316
316
316
316
316
317
317
317
317
317
317
316
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Ozoliņš Pēteris
Ozoliņš Voldemārs Kārlis
Ozols Alberts Fricis
Ozols Andrejs
Ozols Augusts
Ozols Bernhards
Ozols-Eglīts Edgars Voldemārs
Ozols Eduards
Ozols Fricis Jānis Augusts
Ozols Fricis
Ozols Fricis
Ozols Jānis
Ozols Jānis
Ozols Jēkabs Alfrēds
Ozols Kārlis
Ozols Miļa
Ozols Pēteris

318
318
318
318
318
318
319
319
319
319
319
319
320
320
320
320
320

P
Pabērzs Arvīds
Paeglīte Dzidra
Paiglits (Paeglītis) Ivans
Paiglits (Paeglītis) Kārlis
Pakalnieks Arvīds
Pakšans Jānis
Palaškovs Jānis
Palejs Emīls
Palsons Kārlis
Palejess Judels
Panins D. M.
Panteļejevs Boriss
Panteļejevs Teodors
Pasters Antons
Patjanko Kārlis
Pauliņš Kazimirs
Pauls Ichoks Isaks
Pauļuks Ansis
Paušs Arvīds
Paulovskis Pēteris
Pavāre (Ozols-Eglīte) Mirdza
Pavārs Jānis
Pavlovičs Kazimirs
Pavlovs V. P.
Pavlovskis Ādolfs
Pavlovskis Jānis
Pavlovskis Jānis
Pavlovskis Josifs
Pāvuliņš Pēteris
Peilāns Leonīds
Peizners Morduhs
Pekalis Jānis
Pele Teodors
Pelēķis Ādolfs
Pelniņš Aleksandrs
Peniķis Ādams
Peniķis Juris
Penkulis Atis
Penkulis Ādolfs

321
4, 8
321
321
321
321
322
322
322
322
44
322
322
323
323
323
323
323
324
325
13
324
324
14
324
324
324
324
325
325
325
326
326
326
326
326
326
327
327

Penkulis Jēkabs
Perelmans Josels
Perlmans Gutmans Gustavs
Perlmans Mendels
Perls Vulfs
Perovs A.
Peterbergs Fricis
Peters Krišs
Petrovs N.
Pērnavs Jānis
Pēterbergs Fricis
Pēterfelds Teodors
Pētersons Ādolfs
Pētersons Eduards
Pētersons Fricis
Pētersons Jānis
Pētersons Jānis
Pētersons Jānis
Pētersons Kārlis
Pētersons Otto
Pētersons Pēteris
Pētersons Veltrauta
Petriņš Žanis
Petrops Alberts
Petrovs Grigorijs
Petrovskis Jāzeps
Petrovskis Jukums
Piebalgs Vilis Jēkabs
Pigulis Marta
Pilipa Elvīra
Pinkulis Jāzeps
Pinkulis Žanis
Piroženoks Fjodors
Pilmanis Leonīds
Piternieks Kazimirs
Piziks Alfons
Piziks Kārlis
Piziks Matīss
Pīkša Ādams
Pīkša Jānis
Platacis Jānis Jūlijs
Platbārdis Kārlis Jūlijs
Platačs Silvesters
Plators Kārlis
Plauže Arvīds
Plācenis Eduards
Plācenis Miķelis Roberts
Plācis Ansis
Plācis Edgars
Plānics Kārlis
Plānkājs Miķelis
Pleikšnis Staņislavs
Plesņa Ivans
Plēvarājs Krists
Plosmans Paulis
Plostiņš Jānis
Plotka Ignatijs
Plucis Edgars Kārlis
Plūdums Alfrēds

327
327
327
327
327
17
328
328
14, 17
328
328
328
328
328
329
329
329
329
329
329
330
330
330
330
330
330
331
331
331
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335
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332
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334
336
333
333
333
333
333
333
334
335
335
335
334
335
335
336
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Plūme Ivans
Plūme Verners
Pļavenieks Gustavs
Pļavenieks Jānis
Pļuščevskis-Pluščiks Hrisanfs
Počs Jānis
Podgornijs Dmitrijs
Podiņš Kārlis
Poga Kristaps Roberts
Polis Jūlijs Arnolds
Polka Ernests
Poļevskis Aleksandrs
Poļitovs Konstantīns
Pone Jēkabs
Pontags Roberts
Ponte Kārlis
Pope Kārlis
Popmans Kārlis Krišjānis
Popmans Jānis
Porešs Valentīns
Porietis Roberts
Pornieks Jānis
Portnojs Geršons
Potašņiks Staņislavs
Potašovs Pēteris
Potseps Ansis
Pozmanters Izraēls Motels
Prančs Jānis
Pranga Hermanis
Pranks Jānis
Prāmnieks Eduards
Prātnieks Jānis
Prāts Jānis
Preiss Alfrēds
Preiss Ivans
Preiss Žanis
Priede Augusts
Priede Jānis
Priede Jānis
Priede Mārtiņš
Priede Pēteris
Priedītis Eduards
Priedītis Jānis
Priedītis Nikolajs
Priednieks Kārlis
Priedols Žanis
Priga Ansis
Prikmanšs Jānis
Prikņa Ivans
Princis Pauls Aleksandrs
Prūsis Andrejs
Pubulis Eduards
Pudāns I.
Pudāns Jāzeps
Puksts Aloizs
Puķevics Voldemārs
Pule Dora
Puļķis Eduards
Puļķis Pēteris
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336
336
336
336
337
337
337
337
337
337
338
337
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
323
340
340
333
340
340
340
16
340
341
341
341
341
341
341
341
342
342
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
343
28
2, 344
345
344
345
345
345

Puļļa Pēteris
Pumpainis Žanis Eduards
Punka Kārlis
Puppins Ivans
Puriņš Jānis
Puriņš Voldemārs
Purmalis Adrejs
Purmals Pēteris
Purviņš Jānis
Purviņš Jānis
Purviņš Teodors
Puscepure Andrejs Tālivaldis
Pusvācietis Voldemārs Teodors
Puškevics Alfrēds
Puškevics Alfrēds
Pušpurs Fjodors
Puteklis Teodors
Putniņš Kārlis
Putnieks Leons
Putns Aleksandrs
Putniņš Ernsts Alfrēds
Putniņš Kārlis
Putnieks Arturs
Putraims Roberts
Putra Jānis Roberts
Puzaks Bulats
Pūķis Jānis
Pūpols-Pedrevics Fricis
Pūsens Emīls
Pūtelis Vilis

345
346
346
346
346
346
346
346
347
347
347
347
347
13, 14
349
349
348
348
348
348
348
348
349
349
349
349
345
325
347
348

R
Rabinkins Afanasijs
Radzjulis Vacslavs
Raibarts Jānis
Raits Voldemārs
Raks Nikolajs
Ramans Pēteris
Rancāns Jānis
Randars Broņislavs
Range Ernests
Rapoports Vulfs
Rasmanis Ernests
Ratermanis Osvalds Bernhards
Rathauss Hermanis
Ratnieks Pēteris
Raude Boriss
Rautenbergs Jānis
Rautenbergs Valdis Fridrihs
Rautiņš Pēteris
Rācenis Arturs
Rāviņa Kristīne
Recka Alma
Reguts Krišjans
Reguts Pēteris
Reidlihs Miķelis
Reihenbahs Rūdolfs
Reijers Žanis

362
351
351
351
351
351
352
364
352
352
352
352
352
365
353
353
353
353
351
353
354
354
354
354
355
355
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Reimanis Arvīds
Reimans Nikolajs
Reinbergs Rūdolfs
Reinhards Jēkabs
Reinholds Ādams
Reiholds Kārlis
Reinieks Ansis
Reinis Žanis
Reintāls Vladimirs
Reiskarts Jānis
Reiss Roberts
Reiters Augusts
Reizenbergs Ensets
Reks Žanis
Reķis Alfrēds
Remberts Jānis Ādolfs
Renberģis Paulis Roberts
Renkevics Vasilijs
Repša Boļeslavs
Repša Pēteris
Resnis Mārtiņš
Rezevskis Jānis
Rezevskis Mārtiņš
Rezevskis-Rezumskis Verners
Rezgals Alfrēds
Rezongs Fricis
Rēders Sergejs
Rēķis Jānis
Rēvalds Paulis Aleksandrs
Ribickis Pēteris
Riekstiņš Ernests
Riekstiņš Felikss Rūdolfs
Riekstiņš Gunārs
Riekstiņš Jānis Alberts
Riekstiņš Voldemārs
Riekstiņš Žanis
Rihters Arturs
Rikmanis Alfrēds
Rimbenieks-Ribenieks Ēvalds
Rimša Stepans
Rinkins Konrāds
Riters Fricis
Ritumis Alfrēds
Ritums Fricis Alberts
Rivkins Hiršs
Rivkinds Naums
Rītiņš Gothards Voldemārs
Rjazanovs
Robežnieks Egons
Rode Pauls
Rogāls-Rogālis Pēteris
Roķivils Jānis
Rolavs Vilis
Romanovs Ivans
Romanovs Nikolajs
Romans Alberts
Ronis Ernests
Ronis Kārlis
Ronis Mārtiņš

355
355
355
356
355
356
356
356
356
356
356
357
357
357
357
357
357
358
358
358
358
359
359
359
359
359
354
359
359
360
360
360
360
360
360
360
361
361
361
361
361
362
362
354
362
362
362
205
353, 354
363
363
363
363
363
363
364
364
364
364

Ross Kārlis
Rošāns Eduards
Roze Rolands Gotfrīds
Roze Fricis
Rozenbergs Mozus
Rozentālbergs Vilhelms Jēkabs
Rozentāls Jānis Džons
Rozentāls Kārlis
Rozentāls Kārlis Augusts
Rozentāls Miķelis
Rozītis (Roze) Kārlis
Rozīts Pēteris
Rubenis Alvils
Rubenis Antons
Rubins Dāvids
Rubins Ernsts
Rubļevskis Anatolijs
Rubulis Kārlis
Rudenko R.
Ruseckis Trofims
Rudāns Henrihs
Rudbahs Oskars
Rudzāts Jānis
Rudzis Kristaps
Rudzītis Ernests
Rudzītis Jānis
Rudzītis Kārlis Arnolds
Rudzīts Jānis
Rudzišs Juliāns
Ruķeris Kārlis
Rumbenieks Jānis
Rumbenieks Jēkabs
Runcis Jēkabs
Ruņģevics Jāzeps
Runnis Jānis
Ruņģis Arvīds
Rupeiks Fricis Žanis
Rupenheits Vilis
Rusāns Kārlis
Ruskis Kārlis
Ruskuls Antons
Ruško Jānis
Rūja Alfrēds
Rūniks Ēvalds
Rūsis Jānis
Rūtens Jānis Žanis

364
365
365
365
365
366
366
366
366
365
366
366
367
367
367
367
368
367
26
368
368
368
368
368
369
369
369
369
369
370
370
370
370
370
370
371
371
371
371
372
372
372
369
371
371
372

S
Saikovskis Boriss
Sakne (Sokolovskis)
Vilhelms Ernests
Sala Andrejs
Sala Henrihs Vilhelms
Salagals Jānis
Saldavs Kārlis
Saldenājs Arvīds
Salenieks Ernests
Salenieks Krišjānis

373
378
373
373
373
373
374
374
374
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Alfabētiskais rādītājs
Sālījums Rūdolfs
Salinieks Jānis
Saļips Grigorijs
Sališs Staņislavs
Salmiņš Kārlis Reinholds
Salna Jānis Valdemārs Augusts
Samovičs Alfons
Sams Mārtiņš
Samuševs Antons
Samuševs Tomašs
Sangovičs Kārlis
Sankina E. G.
Sants Aleksandrs
Sants Ivans
Sapožņikovs Georgijs
Sarkanābols Augusts
Sauja Jānis
Sauleskalns Ernests
Saule-Sleinis Krišjānis
Saulītēns Arnolds
Saulītis Arnolds
Saulīte Mārtiņš
Saulkalns Kārlis
Sausiņš Augusts
Sausiņš Jānis
Savickis Pēteris
Savičs P\avels
Sedļins Francis
Sedļins Ivans
Sedols Kārlis
Sedols Miķelis
Seiļa Jānis
Sekuns Berka
Selga Jānis Artūrs
Selickis Antons
Sembiņš Mārtiņš
Semendjajevs Miķelis
Semjonovs-Joksts Donāts
Sepps Kuzzma
Serackis Pēteris
Serebro Meiers
Seržāns Eduards
Seržāns Roberts
Seskis Jānis Alfrēds
Sērdienis Arnolds
Sikaus Eduards
Siks Jānis
Silasproģis Miķelis
Silanžs Ādolfs
Silavs Izidors
Silenieks Andrejs
Silenieks Kārlis
Silgailis Aleksandrs
Silings Leonhardts
Siliņš Andrejs
Siliņš Ādams
Siliņš Jānis
Siliņš Roberts
Sils Rūdofs Ernests
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374
374
374
374
375
375
375
375
375
375
376
60
376
376
376
392
376
376
377
377
377
377
377
377
378
378
378
378
378
378
379
379
379
379
379
380
380
380
380
380
381
381
381
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
383
383
383
383
383
384

Siļvs Antons
Singirskis Leons
Sirmbārdis Jānis
Sisenis-Zenfs Alfrēds
Sīlis Ansis
Sīlis Arturs
Sīlis Jāzeps
Sīpols Fricis Arvīds
Sīpols Kārlis
Sjomkāns Francis
Skabardis Ernests Arvīds
Skābārdis Fricis
Skangels Nikolajs
Skanstiņš Jānis Reinholds
Skolmeistars Hermanis
Skorkins K.
Skorodilovs Vikentijs
Skraustiņš Viktors
Skrējāns Donāts
Skribo Kārlis
Skrinda Antons
Skrituļnieks Jānis
Skudra Krišs
Skudra Pēteris
Skuja Antons
Skuja Jānis
Skuja Kārlis Pēteris
Skuja Rūdolfs
Skujenieks Marģeris
Skujenieks Teodors Alfrēds
Skusts Osvalds Teodors
Skutāns Jāzeps
Skutelis Pēteris
Skutels Pēteris
Sloka Jānis
Sloka Kārlis
Slokenbergs Eduards
Slokenbergs Jānis
Sloskāns Vladislavs
Slutins Arturs
Smiksts (Smikte) Alfrēds
Smilktiņš Vilis Konrāds
Smirins G.
Smirnovs Konstantīns
Smukulis Elmārs
Sniedze Augusts
Sniķeris Ernests
Sniķers Roberts
Sniķis-Zinkeviča Berta
Snīpens Alfons
Sodums Andrejs
Sokolovs Rodions
Sokolovs Bartolomejs
Solovjovs Ļevs
Solovjovs Nikolajs
Solžeņicins Aleksandrs
Sorkins Ābrams Josels
Spalis Krišjānis
Spangers Jānis

384
384
385
385
383
384
384
384
384
380
385
385
385
385
386
17
386
386
386
386
387
386
387
387
387
387
387
387
45
388
388
388
388
388
388
389
389
389
389
389
389
389
26
390
390
390
390
390
390
391
391
391
391
391
391
8
392
392
392

Alfabētiskais rādītājs
Spēlmanis Arvīds
Spilve Jānis
Spicbergs Jānis
Spirģis Jēkabs
Spraude Fricis
Spredis Jēkabs
Spriņģis Broņislavs
Sprīdis Fricis
Sproģis Ādolfs
Sproģis Jānis Žanis
Sproģis Voldemārs
Sprūde Alfrēds
Sprūde Fricis
Sprūds Fricis
Spudiņš Andrejs
Stabulnieks Andrejs
Stabulnieks Jānis
Staķis Alfrēds
Stabuļancs Pāvels
Stalidzāns Aleksejs
Staltmans Ivans
Staļģis Roberts Miķelis
Staļins Josifs
Stankevičs Alberts
Stankevičs Vilis
Staris Pēteris
Starķis Jānis
Stauns (Staune) Alfrēds
Stavrovskis
Stengrevics Eduards
Stepanovs
Stepans Pāvels
Steps Alfrēds
Stiebriņš Pētreris
Stiga Žanis
Stiga-Stikāns Aloizs
Stirns Ivans
Stivriņš Vincents
Stokgauzs Jānis
Stomma Juliāns
Stormans Ivans
Stradiņš Arturs
Stradzins Ivans
Straudovskis Alfrēds
Straupe Jānis
Strauss Vilis
Strautiņš Aleksandrs
Strautiņš Andrejs
Strautiņš Jānis
Strautmanis Lauris Žanis
Strautnieks Arvīds
Strautnieks Jāzeps
Strauts K.
Strauts-Andersons Krišs
Strauts (Makoļevskis) Ludvigs
Strauts Mārtiņš Jānis
Strazds Arnolds
Strazdiņš Fricis
Strazdiņš Juris

392
392
393
393
393
393
393
393
394
394
394
394
394
394
394
395
395
395
395
395
396
396
30
396
396
396
396
397
205
397
16
397
397
397
398
398
398
398
398
398
399
13
399
399
396
399
399
401
399
400
400
400
17
400
400
400
401
401
401

Strazdiņš Kārlis
Strazdiņš Nikolajs
Strazdiņš Pēteris
Streļčs Henrihs
Strēlnieks Ernsts
Strēlnieks Jānis
Streņģis Ansis
Strods Heinrihs
Strogonovs Jevgeņijs
Strogonovs Konstantīns
Strubergs Voldemārs Johans
Strujevskis Pēteris
Strunke Johanna
Stucers Jāzeps
Stuklis Antons
Stukļa Isiodors
Stulpiņš Pēteris
Stūre Andrejs Ādolfs
Stūre Kārlis
Stūris Artūrs
Stūris Kristaps
Stūrītis Andrejs
Stūrītis (Sturipēns) Vilis
Stūrmanis Jēkabs
Suharevskis Andrejs
Suķis Ervids
Sungailis Pēteris
Survivors A.
Sutra Mārtiņš
Sūna Oļģerts
Sūna Oskars
Svare Kārlis
Svars Andrejs Aleksandrs
Sviestiņš Fricis
Sviklis Aleksandrs
Sviķis Jānis
Svilāns Alfons
Svirskis Pēteris

401
401
402
402
402
402
402
3, 4, 26, 41
402
403
403
403
403
403
403
403
404
404
404
404
404
405
404
409
405
405
405
18
406
405
405
406
406
406
406
406
406
407

Š
Šadurskis Jānis
Šagins Pēteris
Šalts Aleksandrs
Šapovālovs Leontijs
Šarigins Ivans
Šavrovs Boriss
Šeloņins Nikolajs
Šenkolovičs Pāvels
Šenkovskis Aleksandrs Vilhelms
Šetlers Augusts
Ševics Otto
Šēnbergers Izraēls
Šēnbergers Morduhs
Šēnbergs Augusts
Šēnbergs Pēteris
Šēnfelds Žanis Arnolds
Šēns Fjodors
Šēns Kārlis

408
408
408
408
409
409
409
410
410
411
411
409
409
409
410
410
410
410
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Šilde Ādolfs
Šiliņš Kārlis
Širins Staņislavs
Šitts Ivans
Šīmanis Voldemārs
Šīmans Ivans
Šīmans Konstantins
Šīrons Aleksandrs
Šīrons Jānis
Škella Žanis
Škinča Ļubova
Skinča Valentīna
Škinčs Leons
Šķiliņš Jānis
Šķiņķe Iveta
Šlesers Jānis
Šlosbergs Zālamans Solomons
Šļapočņiks Aleksandrs
Šmers Alfrīds
Šmits Hugo
Šmiukšis Jānis
Šmukins Otto
Šneidere Irēna
Šneiders Jānis
Šneps Aleksandrs
Šnipke Augusts
Šņoriņš Žanis
Šoffers Hiršs
Šperlings Haims
Špoģis Pēteris
Štāls Kārlis
Štegmanis Fricis
Šteinbergs Aleksandrs
Šteinbergs Egons
Šteinbergs Emīls Augusts
Šteinerts Kārlis
Šteinerts Paulis
Šteins Kārlis
Šteins Valdemārs
Štelbaums Žanis
Štelfs Augusts Jānis
Štelmahers Jānis Žanis
Štembergs Pāvils
Štempelis Žanis
Šterns Eduards
Šterns Voldemārs
Štīls Ferdinands
Štrauss Alberts
Štrauss Dāvids
Štrauss Paulis Eduards
Štrauss Roberts
Šturms Vilhelms Kārlis
Šube Nikolajs
Šuckis Rafails
Šukteris Jānis
Šulcs Voldemārs
Šunelis Jānis
Šūlmeistars Ansis
Švarcbahs Ādofs
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7, 8
411
412
412
411
411
412
412
412
412
413
413
413
413
10
413
413
413
413
414
414
414
10, 46
414
414
414
415
415
415
415
415
415
416
416
416
416
416
416
417
417
417
417
417
417
418
418
418
418
418
418
418
419
419
419
419
419
419
419
420

Švarcs Kārlis
Švābe Arveds
Švānbergs Roberts
Švānbergs Valfrīds
Švāns Alfrēds
Švedrevics Aleksandrs
Švēde Juris
Švinskis Eduards
Švīpiņš Mārtiņš

420
24
420
421
420
420
420
421
421

T
Tallat-Kelpšs Antons Felikss
Tamms Jānis
Tamužs Miķelis
Taragins Movša
Tarviks Staņislavs
Taurēns Jānis
Teikmanis Viesturs
Teivāns Donāts
Teležis Jēkabs
Tenis Arnolds
Teteris Alfrēds
Tērauds (Štālbergs) Jānis
Tilbergs Jānis
Tillis Ansis
Tiltenbrancis Kārlis
Timofejevs M.
Timšāns Staņislavs
Timma Jānis Kārlis
Tinte Kristaps
Tirikins Nikolajs
Tīcis Ernests
Tīdenbergs Arnolds
Tīfenberga (Vītola) Karoļina
Tīmanis-Tīrums Gustavs
Tīrums-Peters Māris
Tjarve Jānis
Tjarve Kazimirs
Tjuze (Ķuze) Ivans
Tomāns Jānis
Toms Andrejs
Tomsons Eduards
Tomševics Kristaps
Tontegode Pēteris
Topecs Ignats
Trasuns Staņislavs
Trans Jānis Roberts
Treide Andrejs
Treida Jānis
Treide Fricis
Treids (Treide) Hermanis
Treikals Vikentijs
Treijs Jānis
Treilībs Jānis
Treimanis Kārlis
Treimans Pēteris Edgars
Trembe Šloma
Triecis Kārlis

422
422
422
422
422
423
423
423
423
423
424
424
423
424
424
25
425
425
425
424
424
424
425
425
358, 359
425
426
426
426
426
426
427
427
427
427
427
428
428
428
428
428
428
429
429
429
429
429

Alfabētiskais rādītājs
Trofimovs Nikolajs
Trokatovs Broņislavs
Trokšs Viktors
Truba Miķelis
Trus L.
Tučs Antons
Tučs Heronīms
Tučs Pēteris
Tuholke Gustavs
Trusiņš Arvīds
Tuksņevs Ivans
Tulle Augusts
Tunte Jānis
Turlajs Jānis
Turovskis Ivans
Turovskis Pēteris

427
429
430
430
16, 20
430
430
430
430
431
431
431
431
431
431
432

U
Ukmanis-Hofmanis Vilis
Ukstiņš Teodors
Ulmanis Hervins
Ulmanis Jānis
Ulmanis Kārlis
Ulmanis Marija
Umbergs Otto
Ungers Žanis
Upeļņiks Jakovs
Upenieks Eduards
Upenieks Gabriels
Upītis Pēteris
Upītis Roberts
Upmanis Ernests
Upe Ernsts
Urbāns Jāzeps
Ustics Kārlis Teodors
Ušackis Jānis
Ušvilo Juris Eduards
Utināns Pēteris
Uzāns Aleksandrs
Uztičs Alberts

435
435
435
435
435
436
436
436
436
436
436
437
437
437
437
437
438
438
438
438
438
437

Ū
Ūbelis Arnolds
Ūdriņš Herberts
Ūdris Ērmanis
Ūdris Ivans
Ūdris Pēteris
Ūdris Pēteris

433
433
433
433
433
434

V
Vagelis Ivans
Vahs Ādolfs
Vaidzība Augusts
Vaikuls Ignats
Vaimanis Boruhs Morduhs
Vainis Arkādijs

439
439
439
439
461
440

Vasiņevičs Ansis
Vaiņevičs Kārlis
Vaitkevics Gustavs Germans
Vaivods Anna
Vaivods Janīna
Vaivods Jānis
Vaivods Konstantīns
Vaivods Marija
Vaivods Valentīna
Vaivods Veronika
Valbis Ādolfs
Valdis Rūdolfs
Valdmanis Andrejs
Valdmanis Juris
Valdmanis Roberts
Valdmanis Valdis
Valters Aleksandrs
Valters Gustavs
Valters Kārlis
Valters Pēteris
Valters Rūdolfs
Vanags Eduards
Vanags Jānis
Vanags Voicehs
Vangravs Pēteris
Vasariņš Ēvalds
Vaseers Ādolfs
Vasiļjeva Ņina
Vasiļjevs Aleksandrs
Vasiļjevs Nikolajs
Vasiļjevs Nikolajs
Vaskis Jānis
Vavuļs Ivans
Vazdiķis Irēna
Vazdiķis Jānis
Vāgners Arvīds
Vārna Jānis
Vārna Nikolajs
Vārpiņš Krists
Vāvere Fricis
Vāvere Herberts
Vāvere Vilis
Vecbaštiks Jēkabs
Veckāgans Alfrēds
Vecpuisis Fricis
Vectēvs Pēteris
Vediks Alberts
Vegners Ernests
Vegners Jānis
Veidemanis Fricis
Veidemanis Juris
Veidemanis Kārlis
Veidenbergs Ādolfs
Veidmans Romans
Veidnieks Kornelijs
Veikšāns Antons
Veikšāns Francis
Veikšāns Konstantins

461
440
461
440
440
440
440
440
440
440
440
441
441
441
441
441
442
442
442
442
442
442
443
443
443
444
444
444
444
444
444
445
445
464
463
439
443
443
444
445
445
445
445
446
446
446
446
446
446
447
447
447
439
447
27, 28, 447,
448
449
449
449
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Veilands Jānis
Veinbergs Moisejs
Veinbergs Osvalds
Veinis Francis
Veinštoks Voldemārs
Veisbahs Teodors Jānis
Veismane Olga
Veismanis Paulis Vilhelms
Veismans Vasilijs
Veiss Kārlis
Veiss Kārlis
Vekmans Oskars
Veldrums Voldemārs
Velkme Antons
Veļkovs Šaja
Venskevičs Teodors
Venšaus Antons
Venšaus Eižens
Venters Ērmanis
Ventnieks Žanis Rūdofs
Verbickis Otto Voldemārs
Veremjeva
Veremjevs
Veremjevs Vladimirs

Vesmanis Jānis
Vestfāls Francis
Vēciņš Jānis
Vērdiņš Eduards
Vēvers Jānis
Vičs Andrejs
Vidiņš Kristaps Mārtiņš
Vidiņš Žanis
Vidners Gustavs
Vidners Kārlis
Viducis Jānis
Vikse Ivans
Viksis Bernhards
Vilde Jānis
Vilde Vilis
Vilķeļenoks Augusts
Vilks Augusts
Vilks Roberts
Vilks Roberts
Villa Kārlis
Vilnis Alberts Matīss
Vilnis Aleksejs
Vilnis (Teihs) Žanis
Vilsons Alberts
Viļums Jānis
Viļums Staņislavs
Vinciņš Paulis
Vinovskis Aleksandrs
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451
440
449
449
449
450
450
450
450
450
450
451
451
455
451
451
451
451
452
452
452
12
12
3, 4, 8, 9,
10, 12, 13,
21, 23, 28,
30, 31, 32,
34, 37, 38,
39, 40, 43,
44, 45,
491,493,495
452
452
446
82
34
453
453
453
453
453
453
454
454
454
454
455
455
455
455
455
456
456
456
456
456
456
457
457

Vinovskis Kārlis
Vinskis Alfrēds
Virbulis Jānis
Virsaitis Fricis
Visockis Antons
Visokihs Vladimirs
Viševs Aleksandrs
Viškers Rolands
Vitmanis Eduards
Vizbels Kārlis
Vizulis Augusts
Vizulis Pēteris
Vizums (Valdmanis) Pauls
Vīksne Bernhards
Vīksne Rudīte
Vīksne Rūdolfs
Vīksniņš Kārlis
Vīķis Voldemārs
Vīndedzis Jānis
Vīrs Kārlis
Vītoliņš Vilis
Vītols Ernests
Vītols Jānis
Vītols Johans Jūliuss
Vītols-Vītuls Kārlis
Vītols Krišs
Vītols Pēteris
Voicehovičs Pāvels
Voitiško-Janulis Josifs
Voicehs Antons
Vojevodins Ļevs
Volkovs
Volkovskis Fricis Žanis
Volonts Jānis
Volonts Justins
Vonogs Vincents
Voroņeckis Aleksandrs
Voroņeckis Fjodors
Voronovičs Mečislavs
Voss Broņislavs
Vucens Jānis
Vulfs Leo
Vulfsons Henohs

457
457
457
458
458
458
458
458
459
459
459
459
459
454
10
454
454
454
457
458
459
459
460
460
460
460
460
461
461
460
461
16
138, 441
27, 28 , 462
462
463
463
463
463
463
464
465
465

Z
Začests Jāzeps
Zaicevs Nikolajs
Zaics Nikolajs
Zaiguma Emīlija Dorotēja
Zaķis Otto
Zaķis-Zake Pauls
Zaķis Vilhelms
Zalcmanis Fricis
Zalmansons Falks
Zalmansons Mordehajs
Zaļais-Zaļoksnis Fridrihs
Zamerovskis Fricis
Zamuelsons Juzefs

466
466
466
466
466
467
467
467
467
467
467
467
468
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Zandfelds Teodors
Zandmanis Fricis
Zankovskis Kārlis
Zapāns Jānis
Zarembo Georgijs
Zarins Aleksandrs
Zariņš Eduards
Zariņš Jānis
Zariņš Kārlis
Zariņš Nikolajs
Zariņš Oļģerts
Zariņš Pauls
Zariņš Rūdolfs
Zariņš Z.
Zarovskis Kārlis
Zass Otto
Zauers-Zaure Ansis
Jēkabs Roberts
Zauers Gustavs
Zauls Ansis
Zauls Jānis
Zavickis Alfrēds
Zeba Marks Meiers
Zebba Lazars
Zeiburliņš Žanis
Zeifovs Izaks
Zeilands Atis
Zeilars Krišus
Zeile Jānis
Zeiļa Antons
Zeiļuks Vacslavs
Zeimanis Konstantīns
Zeims Fricis
Zelmenis Jānis
Zelmenis Žanis Gotfrīds
Zeltiņš Antons
Zeļkins Hilels
Zemgalis Juris
Zemītis Jānis
Zemkins Pēteris
Zemskovs V.
Zemturis Fricis
Zemurbējs Fricis
Zendale Līze
Zentelis Imants
Zeps Jānis
Zēbers Kārlis
Zēlis Alfrēds Gustavs
Ziediņš Rūdolfs
Ziemelis Jānis
Zikmans Jāzeps
Zilbers Fricis
Zinkevičs-Ozolasovs Ignats
Zirnis Klements
Zībarts Jānis Arvīds
Zīberts Ludvigs
Zīders Nikolajs

468
470
468
468
468
469
469
469
469
469
469
479
470
36
470
479
470
470
470
471
471
471
471
136, 471
471
472
472
472
472
472
472
473
473
473
473
473
474
478
474
14, 20
474
474
468
474
475
471
473
475
474
475
476
476
477
475
475
475

Zīle Andrejs
Zīle Kristaps
Zīlnieks Vilhelms
Zīmelis Antons
Zīra Antons
Zīrups Ernests
Zīverts Miķelis Edvards
Zīverts Ernests
Zīverts Jānis
Zīverts Jānis
Zīverts Teodors Fricis
Zolbergs Jānis
Zoltners Fricis
Zommers Ādolfs
Zonbergs Frīdrihs
Zorenbergs Jānis
Zujevs Krjans
Zuļģis Alfrēds Georgijs
Zuļģis Voldemārs
Zuppe Mārtiņš
Zutiņa Tija
Zutiņš Juris Augusts
Zvaigzne Jānis
Zvaigzne Jānis
Zvaigzne Kārlis
Zvaigzne Pēteris
Zvaigzne Vilis
Zvaigznīte Kārlis
Zvanītājs Jānis
Zvejnieks Antons
Zvejnieks Voldemārs
Zveins Jankels Leias
Zverizdeņs Francis
Zviedris Ernsts
Zvirbulis-Gedušs Antons
Zvirbulis Heinrihs
Zvirbulis Jānis
Zvirbulis Kristaps
Zvirgzdins Pēteris
Zvirgzdiņš Jānis
Zvirgzds Arvīds
Zvirgzds Fricis

4
476
476
476
476
477
477
477
477
477
477
478
478
478
478
479
479
479
479
479
480
480
480
480
481
481
480
480
481
481
481
481
482
482
482
482
482
482
483
482
483
483

Ž
Žabarts Arvīds
Žagars Jānis
Žakars Mārtiņš
Žangro Pēteris
Žeiba Ivans
Žers Arturs Vihelms
Žibeiks Jānis Valents
Žīgurs Ervins
Žukovskis Vladimirs
Žuniņš Nikolajs
Žurkovs Teodors
Žvinklis Artūrs

408
484
485
484
484
484
484
485
486
486
486
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