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Priekšvārds 
 

1995. gadā Latvijas Valsts arhīvs sagatavoja un publicēja dokumentu 
krājuma “Izpostītā zeme” I daļu. Tajā apkopoti 162 dokumenti par PSRS 
okupācijas armijas nodarītajiem zaudējumiem Latvijas kultūrvidei. 1997. 
gadā izdota dokumentu krājuma “Izpostītā zeme” II daļa. 107 dokumenti 
atklāj postu, kādu PSRS armijas karaspēka daļas nodarīja Latvijas laukiem.  

Dokumentu krājuma III daļā apkopoti 110 dokumenti par PSRS militāristu 
ilglaicīgo uzturēšanos un patvaļu Latvijas galvaspilsētā Rīgā. 

Publicētie dokumenti sakārtoti 4 nodaļās un aptver laika posmu no 1940. 
gada jūnija līdz 1989. gada 27. janvārim. 1940. gada 17. jūnijā, iebrūkot 
Latvijā, PSRS okupācijas armija par savu galveno apmešanās vietu izvēlējās 
Rīgu. Tā savām vajadzībām piesavinājās dzīvojamās un saimniecības ēkas, 
Latvijas armijas kazarmas, noliktavas, sporta un kultūras iestādes. PSRS 
militāristi iekārtojās skolās, bērnu namos un medicīnas iestādēs. Ar katru 
dienu auga viņu prasības pēc jauniem dzīvokļiem un saimniecības telpām. 
Vietējās varas iestādes vienmēr apmierināja militāristu prasības. Īpaši 
postošs bija LPSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 9. aprīļa lēmums 
Nr. 8 par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē (27. 
dok.). Pamatojoties uz to, PSRS militāristiem tika nodotas visas ēkas un 
celtnes, kurās tolaik bija izvietotas Sarkanās armijas Rīgas garnizona 
karaspēka daļas un kuras agrāk bija piederējušas Latvijas Republikas Kara 
ministrijai, kā arī tās civilo iestāžu un privātpersonu telpas, kuras bija 
piesavinājušies PSRS militāristi. Šajā laikā Rīgā vērojama militāristu 
patvaļa. Dokumenti sniedz ziņas par kareivju un virsnieku izdarītajiem 
likumpārkāpumiem (14., 24., 25., 26. dok.) un pat kriminālnoziegumiem 
(103.-110. dok.). 

Ļoti smagā situācijā Rīga nokļuva 2. pasaules kara beigās, kad pilsētā atkal 
saplūda visdažādākās Sarkanās armijas karaspēka daļas, štābi, aizmugures 
un speciālie dienesti. “Atbrīvotāji” Rīgā centās piesavināties, izlaupīt un 
izpostīt visu, kas vien bija iespējams. Īpaši cieta Mežaparks, pilsētas centrs, 
kā arī citi rajoni (101.-104. dok.). Arī pēc 2. pasaules kara beigām Sarkanās 
armijas pavēlniecība nesteidzās izvākt karaspēku no Rīgas, bet, tieši otrādi, 
sūtīja uz turieni arvien jaunas karaspēka daļas un militārās mācību iestādes 
(35., 36., 47., 49. dok.). Postošas sekas radīja 1945. gada vasarā Rīgā 
izvietotais Baltijas kara apgabala štābs ar neskaitāmām pārvaldēm un 
organizācijām (39., 40., 42. dok.). Šeit mājvietu rada PSRS Jūras kara flotes, 
Valsts Drošības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, robežapsardzības un citu 
ieroču šķiru karaspēka daļas, mācību iestādes un noliktavas. Tās pieprasīja 
arvien jaunas telpas un dzīvokļus. Daudzkārt PSRS militāristi sev 
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iepatikušās telpas sagrāba patvaļīgi bez jebkādas vietējo varas iestāžu 
atļaujas (37., 38., 41., 43., 51., 52., 55., 56. dok.). 

Pēc 2. pasaules kara, īstenojot Latvijas kolonizācijas un rusifikācijas 
politiku, PSRS centrālās varas iestādes sekmēja demobilizēto virsnieku 
plūsmu uz Rīgu (85., 86., 88., 90., 92., 97. dok.). Viņiem tika piešķirti 
labiekārtoti dzīvokļi un citas sociālās privilēģijas (98., 99., 100. dok.). 

Krājumā ietvertie dokumenti galvenokārt ir pirmpublicējumi no LPSR TKP-
MP Speciālās daļas materiāliem (270. fonds, 1. slepenais apraksts) un Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas materiāliem (1400. fonds). Publicēšanai izraudzīti 
dokumenti, kas vispilnīgāk raksturo PSRS militāristu patvaļu Rīgā, viņu 
impērisko, šovinistisko attieksmi pret pilsētu un tās iedzīvotājiem. 

Krājumā publicēto dokumentu arheogrāfiskā apdare veikta saskaņā ar 
vēstures avotu publicēšanas tradīcijām. Katram dokumentam dots virsraksts, 
kurā raksturots dokumenta saturs, norādīts dokumenta autors, veids, adresāts 
un sastādīšanas datums. Pēc dokumenta dota tā leģenda ar norādi par 
dokumenta autentiskumu un par to, kurā arhīva fondā, aprakstā, lietā 
dokuments glabājas. Liela daļa dokumentu ir krievu valodā un publicēti 
tulkojumā latviešu valodā, par to liecina norāde leģendā “tulkojums”. Tiek 
publicētas tās atzīmes dokumentos, kas dod papildus informāciju par 
dokumenta tālāko ceļu, iesaistīto personu loku, notikumu attīstību un 
rezultātiem. 

Dokumentu publicējot, saglabātas atzīmes “slepeni”, “pilnīgi slepeni”. 
Divpunkte tekstā nozīmē, ka izlaista krājuma tematam mazsvarīga vai 
neatbilstoša daļa. Oriģinālā trūkstošās vārdu daļas tekstā ievietotas 
kvadrātiekavās. Dokumentu šifros slāvu alfabēta burtu vietā tiek lietoti 
latīņu alfabēta burti (c-s, cc-ps).Tekstā saglabātas valodas un stila īpatnības, 
labotas gramatiskās kļūdas, acīmredzama pārrakstīšanās, neprecizitātes 
ģeogrāfisko nosaukumu rakstībā. Personvārdu rakstībā tiek saglabātas 
dokumentos lietotās formas (iniciāļi, tēva vārdi, uzvārdu galotnes). Ja 
dokuments ir parakstīts, tiek norādīts tās personas uzvārds, kas dokumentu 
parakstījusi. Ja dokuments nav parakstīts, bet norādīta persona, kurai tas 
jāparaksta, uzvārds minēts iekavās. Ja uzvārds dokumentā minēts netiek un 
parakstītāju precīzi noteikt nav iespējams, dota norāda iekavās - (paraksts). 

Krājumu sagatavojis Latvijas Valsts arhīvs. Dokumentu apzināšanu, atlasi 
un tulkojumu no krievu valodas veicis LVA Publikāciju daļas Periodisko 
izdevumu sektora vadītājs Jānis Riekstiņš, arheogrāfisko apstrādi - vecākā 
referente Līga Vītola, kopsavilkumu un dokumentu nosaukumus angļu 
valodā tulkojusi vecākā eksperte Anda Buševica. 
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I nodaļa  
 

IEBRUCĒJU IEKĀRTOŠANĀS RĪGĀ 

 

1. Ministru Kabineta 1940. gada 16. jūnija sēdes protokols par 
PSRS valdības ultimāta pieņemšanu 

  
1940. 1940. gada 16. jūnijā 

  
Ministru Kabineta sēdes 

protokols Nr. 40 
  

K l ā t: 
Ministru prezidents Dr. K. Ulmanis 
Ārlietu ministrs V. Munters 
Finansu ministrs J. Kaminskis* 
Iekšlietu ministrs K. Veidnieks 
Izglītības ministrs prof. J. Auškāps* 
Kara ministrs ģen. K. Berķis 
Sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš* 
Tautas labklājības ministrs J. Volants* 
Tieslietu ministrs H. Apsītis 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrs J. Blumbergs 
Zemkopības ministrs J. Birzenieks* 
Ministrs J. Čamans* 
Valsts kontrolieris K. Piegāze* 
P r o t o k o l ē: Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons 
  
Sēdi sāk plkst. 19.00 
1) 1)     Ārlietu ministrs V. Munters ziņo par ultimātu, ko PSRS 

Komisāru padomes priekšsēdētājs iesniedzis Latvijas sūtnim 
Maskavā 1940. g. 16. jūnijā plkst. 14.00 (13.00 pēc Latvijas 
laika). 

2) 2)     Nolemj pieņemt Padomju Savienības valdības prasību par 
papildu karaspēka daļu ielaišanu Latvijā. 

3) 3)     Nolemj pieteikt Valsts prezidentam Ministra kabineta 
atkāpšanos un uzskatīt šo lēmumu par tūliņ paziņotu Valsts 
Prezidentam Kārlim Ulmanim. 

Sēdi slēdz plkst. 22.00. 
  

Ministru prezidents K. Ulmanis 
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Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons 
  

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 84. lp. Oriģināls. 
* Nosvītrots. 

 
  

2. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 17. jūnija sēdes 
protokola Nr. 41 par PSRS valdības ultimāta pieņemšanu 

  
1940. 1940. gada 17. jūnijā 

  
Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 

protokola Nr. 41 
  

(..) 
1) 1)     Tie Ministru Kabineta locekļi, kuri nepiedalījās Ministru 

Kabineta š. g. 16. jūnija sēdē, pilnā mērā pievienojās minētās 
dienas Ministru Kabineta nolēmumiem. 

(..) 
  

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 85. lp. Oriģināls. 
 
  

3. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 17. jūnija sēdes 
protokola Nr. 42 par kārtības uzturēšanu Rīgā 

  
1940. 1940. gada 17. jūnijā 

  
Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 

protokola Nr. 42 
  
(..) 
Pārrunā par kārtības uzturēšanu un par soļiem, kas sperami, lai 

nodrošinātu netraucētu un kārtīgu ienākušā Padomju Savienības 
karaspēka novietošanu. 

Pilnvaro iekšlietu ministru izdot vajadzīgos rīkojumus, pamatojoties 
uz likumu par kārtību un sabiedrisku drošību valstī. 

(..) 
Ministru prezidents K. Ulmanis 

Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons 
  

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 86. lp. Oriģināls. 
  



7 
 

4. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 18. jūnija sēdes 
protokola Nr. 43 par padomju karspēka novietošanu un 
sadarbības veicināšanu 

  
1940. gada 18. jūnijā 

  
Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 

protokola Nr. 43 
  

(..) 
1) 1)     Apstiprina 1940. g. 17. jūnija protokolu starp Latvijas 

armijas pārstāvi un PSRS armijas pārstāvi par padomju 
karaspēka novietošanu Latvijā. 

2) 2)     Sadarbības noorganizēšanai un veicināšanai ar Padomju 
Savienības karaspēka daļām Latvijā, nodibina pie armijas 
komandieru sakaru štabu. Par sakaru štaba priekšnieku ieceļ 
ģen. M. Hartmani. 

(..) 
  

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 87. lp. Oriģināls. 
   

5. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 25. jūlija sēdes 
protokola Nr. 72 par dzīvokļu rezervēšanu PSRS karspēka 
vajadzībām 

  
1940. 1940. gada 25. jūlijā 

  
Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 

protokola Nr.72 
  

(..) 
1)  1)   Pārrunā jautājumus par brīvo dzīvokļu rezervēšanu PSRS 

karaspēka vajadzībām Rīgā. 
(..) 

22) Atļauj Kara ministrijas Apgādes pārvaldes būvniecības daļai 
no fonda neparedzamām vajadzībām Ls 50 000, - 
centrālapkures iekārtošanai un ar to saistītiem telpu izbūves 
darbiem Rīgā, Valdemāra ielā 13, Baltijas kara apgabala 
priekšnieka dzīvoklim. 

(..) 
  

Ministru prezidents A. Kirhenšteins 
Valsts kancelejas direktora v. i. V. Stalažs 



8 
 

  
LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 131.-132.a. lp. Oriģināls. 
  
  

6.  6.   Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 5. augusta 
sēdes protokola Nr. 78 par komisijas izveidošanu 
dzīvojamo telpu sadalei 

  
1940. 1940. gada 5. augustā 

  
Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 

protokola Nr. 78 
  

(..) 
1)  1)   Lai sekmētu lietderīgu un taisnīgu dzīvojamo telpu 

sadalījumu, nolemj nodibināt sevišķu komisiju dzīvokļu un telpu 
kārtošanai. Minētā komisija sastādās no 5 personām un tajā ietilpst viens 
pārstāvis no Iekšlietu ministrijas, viens pārstāvis no Kara ministrijas, 
viens pārstāvis no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas, 
viens pārstāvis no Sarkanās armijas štāba un viens pārstāvis no Rīgas 
pašvaldības. 
Par komisijas locekļiem ieceļ: no Iekšlietu ministrijas - milicijas 
padomnieku E. Keri, no Rīgas pilsētas pašvaldības - Runci, no Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālās komitejas - Neimani, no Kara 
ministrijas - pulkv. ltn. Gailīti un no Sarkanarmijas štāba - plkv. 
Saveļjevu. 

(..) 
  
LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 141.-141.a. lp. Oriģināls. 

  
  

7. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 16. augusta 
sēdes protokola Nr. 86 par dzīvokļu remontu un iekārtu iegādi 
Baltijas kara apgabalam 
  

1940. 1940. gada 16. augustā 
  

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes 
protokola Nr. 86 

  
(..) 

10) 10) Papildinot Ministru kabineta š. g. 25. jūlija lēmumu (prot. 
Nr. 72, p. 22), apstiprina Baltijas kara apgabala priekšnieka 
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dzīvokļu remontam izlietotos Ls 2000, - un par iegādāto 
dzīvokļa iekārtu apm. 11 000, -. Noraida kara ministra 
ierosinājumu par atlikušo Ls 37 000, - atvēli Sarkanarmijas 
virsnieku dzīvokļu iegādei un nomai. 

(..) 
  

Ministru prezidents A. Kirhenšteins 
Valsts kancelejas direktora v. i. V. Stalažs 

  
LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 157. lp. Oriģināls. 
  
  

8. LPSR Tautas Komisāru Padomes 1940. gada 24. septembra 
lēmums par Bolderājas kuģubūvētavas nodošanu PSRS Jūras 
kara flotes tautas komisariātam 

  
SLEPENI 

  
Rīgā, 1940. gada 24. septembrī 

  
PSRS Tautas Komisāru Padomes 

LĒMUMS Nr. 198 
  

Pamatojoties uz PSRS Tautas Komisāru Padomes š. g. 13. augusta 
lēmumu (Nr. 1427-560) “Par kuģubūvētavas verfes - “Vairoga” nodaļas 
pārņemšanu Jūras kara flotes tautas komisariāta pārziņā”, LPSR Tautas 
Komisāru Padome n o l e m j: 

Nodot Bolderājas kuģubūvētavu - A/s “Vairoga” nodaļu Jūras kara 
flotes tautas komisariāta pārziņā. 

Kuģu būvētavas nodošanai TKP ieceļ komisiju sekošā sastāvā: 
priekšsēdētājs: b. Eglītis Arnolds, Bolderājas kuģubūvētavas direktors; 
locekļi: b. Kalnietis Arturs, Vieglās rūpniecības tautas komisariāta 

pārstāvis, b. Mežciems Dāvids, Valsts kontroles tautas komisariāta 
pārstāvis. 

Komisijai nekavējoties jāstājas pie kuģubūvētavas nodošanas Jūras 
kara flotes tautas komisariāta pilnvarotiem pārstāvjiem. 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētājs V. Lācis 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 4. l., 8. lp. Oriģināls. 
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9.  9.   Rīgas pilsētas dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A. 

Deglava 1940. gada 15. novembra ziņojums Komunālās 
saimniecības tautas komisariātam par iedzīvotāju 
sablīvēšanu dzīvokļos un brīvo dzīvokļu aizņemšanu 

  
Galvaspilsētas Rīgas 

Nekustāmo īpašumu pārvalde 
  

1940. gada 15. novembrī 
  

Komunālās saimniecības tautas komisariātam 
  

Atbildot uz Jūsu vakardienas telegrammu, dzīvokļu komisija 
paziņo, ka līdz šim galvaspilsētas Rīgas iedzīvotāji paši  labprātīgi 
izveduši sablīvēšanos un mainījuši lielākus dzīvokļus uz mazākiem, kas 
atbilst dekrētā minētiem norādījumiem. Sakarā ar to dzīvokļu komisija, 
kā paredzēts Instrukcijā par dzīvokļu aizņemšanu un lietošanu 
galvaspilsētā Rīgā (Augstākās Padomes Prezidija ziņotājs. 1940. g., Nr. 
21., p. 2) minētās robežās izdevusi atļauju pārmainīt dzīvokļus laikā no š. 
g. 24. septembra līdz š. g. 14. novembrim privātiem iedzīvotājiem uz 
2013 brīviem dzīvokļiem un atļāvusi Sarkanās armijas N. daļu 
komandieriem ieņemt 225 brīvus dzīvokļus. 

(..) 
  

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs A. Deglavs 
  

LVA, 432. f., 1. apr., 14. l., 175. lp. Oriģināls. 
  
  
10. 10. Galvaspilsētas Rīgas Būvju pārvaldes priekšnieka J. 

Čaules un direktora A. Manguļa 1940. gada 26. novembra 
lūgums PSRS Komunālās saimniecības tautas komisariātam 
segt izdevumus, kuri radušies, sagatavojot karaspēka 
parādei Sarkano (bijušo Uzvaras) laukumu 

  
Galvaspilsētas Rīgas Būvju pārvalde 

  
Nr. 4320     1940. gada 26. novembrī 
  

LPSR Komunālās saimniecības tautas komisariātam 
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Rīgas kara komendants š. g. 4. oktobrī ar rakstu Nr. 501 uzdeva 
Rīgas pilsētas Būvju pārvaldei sagatavot Sarkano (bij. Uzvaras) laukumu 
karaspēka parādes vajadzībām š. g. Oktobra revolūcijas svētkos. 

Laukuma nostiprināšanas un uzkopšanas darbus Būvju pārvalde 
izpildīja saskaņā ar kara resora prasībām un norādījumiem. 

Pavisam nostiprināts: 
ar plienakmens šķembu segu -   17 479,18 m2, 
ar kaltiem rindu bruģakmeņiem -  181,29 m2, 
ar apaļiem bruģakmeņiem -   591,39 m2. 
Kopā      18 252,36 m2. 

un noplanēta pārējā laukuma daļa, iepriekš izcērtot krūmus un 
nopļaujot zāli, apm. 70 000 m2. 

Šosēšanas un planēšanas darbi izmaksāja: 
darba algas     Ls 35 179,84; 
materiālu transports    Ls 15 361,79; 
materiāli     Ls 79 688,02; 
degvielas un smērvielas un dažādi Ls 3398,67. 
Kopā      Ls 133 628,32. 
Bez tam estrādes jumta segšana ar papi izmaksāja Ls 2896,89. 
Pavisam kopā Sarkanā laukuma nostiprināšanas un uzkopšanas 

darbi sakarā ar Oktobra revolūcijas svētkiem 1940. gadā Būvju pārvaldei 
izmaksāja Ls 136 525,21. 

Sakarā ar LPSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta š. g. 
14. oktobra rakstu Nr. 401, Rīgas pilsētas Būvju pārvalde lūdz gādību 
segt minētos izdevumus Ls 136 525,21 no valsts līdzekļiem un pārskaitīt 
tos Rīgas pilsētas valdes neparedzēto izdevumu postenī. 

  
Pārvaldes priekšnieks, Pilsētas vecākais J. Čaule 

Direktors A. Mangulis 
  

LVA, 432. f., 1. apr., 14. l., 89. lp. Oriģināls. 
  
  

11. 11. Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieka 
ģenerālpulkveža A. Loktionova 1940. gada 26. novembra 
lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomei nodot PSRS 
Aizsardzības tautas komisariātam māju Miera ielā Nr. 25 

  
PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome 
  

1940. 1940. gada 26. novembrī 
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LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam 
  

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome izvirza jautājumu par 
mājas Miera ielā Nr. 25 nodošanu Aizsardzības tautas komisariāta 
pārziņā, lai tur izvietotu kara apgabala sanitāri epidemioloģisko 
laboratoriju. 

Šī māja piederēja Šveices farmaceitiskās firmas “Hoffmann - La 
Roche” nodaļai un patlaban ir nacionalizēta un nodota LPSR 
Tirdzniecības tautas komisariāta pārziņā. 

Tirdzniecības tautas komisariāts šo uzņēmumu nodod Veselības 
aizsardzības tautas komisariātam. Veselības aizsardzības tautas 
komisariāts uzskata šo uzņēmumu tālākai izmantošanai par nevajadzīgu 
un neiebilst pret tā nodošanu, lai tur izvietotu kara apgabala sanitāri 
epidemioloģisko laboratoriju. 

  
Ziņotājs - kara apgabala Sanitārās daļas priekšnieks 
1.  1.   ranga kara ārsts Henkins 
  

Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieks 
pulkvedis A. Loktionovs 

Kara padomes loceklis 
korpusa komisārs Susaikovs 

  
LVA, 432. f., 3. apr., 260. l., 152. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
  Pieprasīt Plandera atsauksmi. V. Lācis. 
  

  
12. LPSR veselības aizsardzības tautas komisāra E. Plandera 
1940. gada 4. decembra lūgums LPSR Tautas Komisāru 
Padomei atstāt māju Miera ielā Nr. 25 Veselības aizsardzības 
tautas komisariāta pārziņā 

  
STEIDZAMI 

  
Latvijas PSR Veselības aizsardzības tautas komisariāts 

  
Nr. 9318      1940. gada 4. 

decembrī 
  

Tautas Komisāru Padomes 
Sekretariāta pārzinim b. V. JEMEĻJANOVAM 
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Š. g. 12. novembrī ar rakstu Nr. 8456 Veselības aizsardzības tautas 
komisariāts bija paziņojis Tirdzniecības tautas komisariātam, ka viņam 
nav iebildumu pret firmas “Hoffmann - La Roche” un “Ko-Bazele” Rīgas 
nodaļas ēkas Miera ielā 25 nodošanu Sarkanās armijas rīcībā - sanitāri - 
bakterioloģiskās laboratorijas iekārtošanas vajadzībām. 

Kopš tā laika apstākļi ir stipri grozījušies, jo Veselības aizsardzības 
tautas komisariātam ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes š. g. 23. 
novembra 515. lēmumu ir uzlikts par pienākumu organizēt un nostiprināt 
ārstniecības un sanitāro tīklu valstī. 

Šo uzdevumu kārtojot, Veselības aizsardzības tautas komisariāts 
atdūries uz lielām grūtībām piemērotu telpu atrašanā, kādēļ viņš ir spiests 
augšminēto rakstu, kas pašlaik atrodas pie Jums, atsaukt un lūgt tajā 
minēto ēku nodrošināt paša komisariāta rīcībā bērnu siles ierīkošanai, jo 
atrast citas telpas šai rajonā nav iespējams. 

  
Veselības aizsardzības tautas komisārs E. Planders 

  
LVA, 270. f., 3. apr., 260. l., 170.-170.a lp. Oriģināls. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
Noraidāms kā nokavēts. Nevar katru dienu mainīt savus lēmumus. 
V. Lācis. 

  
  

13. LPSR TKP 1940. gada 3. decembra lēmums par naftas 
produktu tvertņu nodošanu kara resora rīcībā 

  
SLEPENI 

  
Rīga    Nr. 609  1940. gada 3. 

decembrī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
LĒMUMS 

  
Par naftas produktu tvertņu nodošanu kara resora rīcībā 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome n o l e m j: 
Nodot kara resora rīcībā sekošas naftas produktu tvertnes: 
Rīgā, poz. 2     610 kbm. 
Rīgā, poz. 3     1679 kbm. 
Rīgā, poz. 4     3748 kbm. 
Rīgā, poz. 6     715 kbm. 
Daugavpilī, poz. 9    216 kbm. 
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Cēsīs, poz. 10     1400 kbm. 
Daugavpilī pie dzelzceļa stacijas “Shella” tvertnes, kopā 300 kbm. 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
priekšsēdētājs (V. Lācis) 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
lietu pārvaldnieks (A. Sakss) 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 4. l., 69. lp. Oriģināls. 

  
  

14. LPSR Mežrūpniecības tautas komisariāta Apgādes un 
sadales daļas 1940. gada 7. decembra ziņojums mežrūpniecības 
tautas komisāram par Sarkanās armijas aizņemtām telpām 

  
Rīgā, 1940. gada 7. decembrī 

  
Mežrūpniecības tautas komisāram 

PAPILDUS ZIŅOJUMS 
pie š. g. 6. decembra ziņām 

par finiera novietošanu 
  

Meklējot atrisinājumu lielāka daudzuma finiera uzglabāšanai pilsētas 
rajonos, noskaidrojam, ka lielākās Rīgas vienkopus noliktavas Augusta 
Deglava ielā 28 (bij[usī] Vagonu fabrika) pašlaik tiek pārņemtas no 
Savienības Baltijas kara apgabala intendantūras (Pribaltijskij osobij 
voennij okrug “Pribvo”). Šīs ir lielākās un labākās vienkopus noliktavas, 
piemērotas karaspēka preču un mantu novietošanai: 4 ļoti lieli mūra 
korpusi 2 un 3 stāvu vajadzībām (apm. 25 mtr. plati un ap 100 mtr. gari, 2 
mazāki) ļoti labā stāvoklī, ar lielu atsevišķu kantora ēku, ļoti plašu sētu un 
visapkārt žogu. Dzelzceļš turpat blakus. Līdz šim tās bija galvenās 
noliktavas, kuras apkalpoja Latvijas armiju un tās lietoja arī Armijas 
ekonomiskais veikals. Pašlaik visas telpas ir jau gandrīz atbrīvotas un tiek 
pieņemtas no “Pribvo”. 

Šo lielo noliktavu pāriešana “Pribvo” rīcībā varētu dot attaisnojošu 
iemeslu prasībai, lai “Pribvo”, kā arī citas kara iestāžu daļas atbrīvo 
eksporta noliktavas Eksporta ostā, piem.: Nr. 4, Nr. 18, Nr 21, Nr. 7 B un 
Ganību dambī Nr. 9 (bij. “Kniep&Verker”), kurās varētu novietot visus 
eksporta finierus un citas eksporta preces. 

Sakarā ar augšminēto, ierosinājums par Eksporta ostas un Ganību 
dambja Nr. 9 noliktavu tūlītēju atbrīvošanu būtu steidzamības kārtā 
virzams caur Tautas Komisāru Padomi. 
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Mežrūpniecības tautas komisariāta 
Apgādes un sadalīšanas daļa 

  
LVA, 270. f., 1. apr., 260. l., 126. lp. Oriģināls. 

   
15. Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja A. Deglava 
1941. gada 8. janvāra ziņojums LPSR TKP priekšsēdētājam V. 
Lācim par sarkanarmiešu patvaļīgo pilsētas mežu un parku 
izciršanu un malkas aizvešanu 

  
Rīgas pilsētas pagaidu izpildu komiteja 

  
1941. 1941. gada 8. janvārī 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētājam 
  

Rīgā un tās apkārtnē izvietotās Sarkanās armijas daļas, neraugoties 
uz Rīgas pilsētas izpildu komitejas meža apsardzes amatpersonu 
aizliegumu, veic patvaļīgu pilsētas mežu un parku izciršanu un aizved 
sagatavoto malku. 

Meža apsardzības amatpersonām ir ļoti grūti savākt pierādījumus 
pret sarkanarmiešiem, jo viņi nenosauc ne savu karaspēka daļu, ne vārdu, 
ne uzvārdu. Malkas lielāko tiesu aizved ar mašīnām bez numuriem un 
tamdēļ tikai zemākminētajos gadījumos ir saņemti pierādījumi. 

1)  1)   1940. gada 27. augustā Olaines mežniecībā mežsargam 
Pērkonam tika paņemts 1 m3 malkas 9 rbļ. 30 kap. vērtībā. Pēc 
mežsarga lūguma vecākais leitnants par patvaļīgi paņemto malku 
izsniedza kvīti (kvīts pievienota). 

2)  2)   1940. gada 29. oktobrī Mangaļu mežniecībā mežsargs 
Melnalksnis konstatēja, ka aizvesti 21,4 m3 malkas 115 rbļ. un 56 
kapeiku vērtībā. Izrādās, ka malkas aizvedēji ir “aviohidro” bāzes 
sarkanarmieši, kuri novietojušies Sužu viensētā. 

3)  3)   1940. gada 9. novembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi 
paņēma 15,8 m3 malkas 85 rbļ. un 32 kap. vērtībā. 

4)  4)   1940. gada 11. novembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi 
paņēma 3 m3 malkas 16 rbļ. un 20 kap. vērtībā. 

5)  5)   1940. gada 1. decembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi 
paņēma 2,2 m3 malkas 39 rbļ. un 60 kap. vērtībā. 

6)  6)   Piņķu mežniecībā mežsargs Briņķis atklāja, ka Cīņu viensētā 
novietojusies karaspēka daļa patvaļīgi aizveda malku: 

1940. 1940. gada 29. oktobrī 5,5 m3 par summu - 62 rbļ. un 70 kap. 
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1940. gada 13. novembrī 10,00 m3 par summu - 114 rbļ. 
1940. gada 18. novembrī 10,40 m3 par summu - 52 rbļ. 
1940. gada 23. novembrī 3 m3 par summu - 34 rbļ. 80 kap. 
7)  7)   1940. gada 22. novembrī Piņķu mežniecībā mežsargs Kazaks 

atklāja sarkanarmiešu komandu, kura iekrāva mašīnā 50 m3 
malkas par summu 610 rbļ. Uz mežsarga aizliegumu ņemt bez 
atļaujas pilsētas malku vecākais leitnants Vasiļjevs atbildēja, ka 
viņiem neesot laika meklēt atļauju, ka malku viņš paņemot 
štābam un izsniedza kvīti (pievienota). 

8)  8)   1940. gada 17. un 22. novembrī Anniņmuižā, Rīgas pilsētas 
parkā sarkanarmieši nocirta 41 koku par summu 300 rbļ. 06 kap. 

Par to pilsētas mežu nodaļa ziņoja ģenerālleitnantam Kļenovam, pēc 
kura rīkojuma noskaidrot apstākļus uz vietas tika nosūtīts majors Čaika. 
Tos komandierus, kuri ir vainīgi 5. un 7. punktā  norādītajās patvaļībās, 
majors Čaika atrada un nopratināja. Pēc tam majors deva solījumu, kas 
patvaļības tiks pārtrauktas. Taču tas tomēr neattaisnojās un malkas 
aizvešana turpinās. 

9)  9)   1940. gada 26. novembrī Zaķu mežniecībā sarkanarmieši, kuri 
atradās Cekules aizliegtajā zonā, Liepu viensētā, vecākā leitnanta 
Pozņakova vadībā aizveda 5,5 m3 malkas par summu 41 rbļ. 40 
kap. 

10) 10) 1940. gada 6. decembrī Olaines mežniecībā no mežsarga 
Traumaņa apgaitas sarkanarmieši ar mašīnu Nr. BT10-62 aizveda 
1,60 m3 malkas par summu 24 rbļ. 28 kap. 

11) 11) Piņķu mežniecībā no mežsarga Briņķa apgaitas Sarkanās 
armijas daļa, kura atrodas Cīņas mājās, par kuru bija devis 
solījumu majors Čaika, arī turpina aizvest pilsētas malku: 

1940. gada 12. decembrī paņemti 4 m3 par summu 72 rbļ. 
1940. gada 16. decembrī paņemti 4 m3 par summu 72 rbļ. 
Bez jau minētajiem gadījumiem meža apsardze vēl ir sastādījusi 63 

protokolus par summu 4408 rbļ. 38 kap., par kuriem ir pierādījumi, ka 
malku paņēmuši sarkanarmieši, bet vēl nav bijusi iespēja noskaidrot, kas 
tā bijusi par karaspēka daļu un tās atrašanās vietu. 

Lūdzu dot rīkojumu, lai patvaļība tiktu pārtraukta un, lai Rīgas 
pilsētas izpildu komitejai tiktu atlīdzināta sarkanarmiešu paņemtās 
malkas vērtība. 
P i e l i k u m ā: 2 kvītis.* 

  
Priekšsēdētājs: Deglavs 

Sekretārs: Ermsons 
  

LVA, 270. f., 1. apr., 412. l., 29.-29.a. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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* Netiek publicētas. 
   

16. Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā 
dienesta nodaļas priekšnieka apakšpulkveža Martjanova 1941. 
gada 15. janvāra lūgums LPSR TKP lietu pārvaldniekam 
Saksam nokārtot jautājumu par Mantnieka Kartogrāfijas 
institūta nodošanu Baltijas sevišķajam kara apgabalam 

  
SLEPENI 

Eks. Nr. 1. 
  

LPSR Aizsardzības tautas komisariāts 
Baltijas sevišķā kara apgabala štāba 

Kara topogrāfijas nodaļa 
  

Nr. 059       1941. gada 15. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
lietu pārvaldniekam b. SAKSAM 

  
Baltijas sevišķa kara apgabala Kara padome savā 1940. gada 11. 

oktobra iesniegumā Nr. 0127 lūdza Latvijas PSR Tautas Komisāru 
Padomi nodot Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfijas 
nodaļai bijušo Mantnieka Kartogrāfijas institūtu ar visām iekārtām un 
personālsastāvu, lai izveidotu kartogrāfisko bāzi Sarkanās armijas 
karaspēka daļu nodrošināšanai ar topogrāfiskajām kartēm. 

Tajā laikā Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome šo iesniegumu 
noraidīja sakarā ar to, ka bijušais Mantnieka Kartogrāfijas institūts bija 
noslogots ar mācību karšu izdošanu Latvijas PSR skolām. 

1941. gada sākumā, kad vēl nebija noslēgta vienošanās ar Vāciju, es 
vienojos ar Valsts apvienotās izdevniecības priekšnieku Niedri un viņa 
vietnieku Pētersonu par to, ka tiklīdz Valsts apvienotajai izdevniecībai 
tiks nodota bijusī vācu tipo-litogrāfiju “Otto Platess”, tā bez zaudējumiem 
varēs nodot bijušo Mantnieka Kartogrāfijas institūtu Sarkanās armijas 
vajadzībām. 

Pašreiz Valsts apvienotā izdevniecība pieņem “Otto Platess” tipo-
litogrāfiju, kuras ražošanas jaudas ir 4 reizes lielākas nekā Mantnieka 
lito-tipogrāfijai un kura ir labāk iekārtota karšu izdošanai. 

“Otto Platess” tipo-litogrāfijai ir liels tipogrāfijas cehs, kartona cehs 
un litogrāfijas cehs, kuros ir 4 ofseta un 7 litogrāfiskās mašīnas. 
Mantnieka litogrāfijā ir pavisam 1 ofseta un 2 litogrāfijas mašīnas. 

“Otto Platess” tipo-litogrāfija Sarkanās armijas vajadzībām nav 
piemērota no slepenības saglabāšanas viedokļa. Sarkanās armijas 
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Ģenerālštābs ir izvirzījis uzdevumu ar Latvijas PSR Tautas Komisāru 
Padomes atbalstu un palīdzību izveidot Rīgā karšu izdošanas uzņēmumu. 

Saskaņā ar Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padomes 1940. gada 
11. oktobra iesniegumu Nr. 0127, lūdzu Jūs izvirzīt jautājumu Latvijas 
PSR Tautas Komisāru Padomē par to, lai Baltijas sevišķā kara apgabala 
štāba Kara topogrāfijas nodaļai tiktu nodots: 

1)  1)   bijušais Mantnieka Kartogrāfijas institūts ar visu 
personālsastāvu un iekārtām. 

2)  2)   Viena litogrāfiskā mašīna Nr. 2453 no bijušās vācu 
litogrāfijas “Pols” Skolas ielā Nr. 29, viena litogrāfiskā mašīna 
Nr. 6924, un viens “Krauzes” tipa griešanas darbagalds no bijušās 
vācu litogrāfijas “Uslebers” Lielajā Altonavas ielā Nr. 43. 

  
Baltijas sevišķā kara apgabala štāba 

Kara topogrāfiskā dienesta nodaļas priekšnieks 
apakšpulkvedis Martjanovs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 9.-10. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
Sasaukt apspriedi un noskaidrot iespējas. Pieaicināt ieinteresēto iestāžu 
un arī Valsts plāna komisijas pārstāvjus. V. Lācis. 

  
  

17. LPSR TKP 1941. gada 28. janvāra lēmums par Mantnieka 
Kartogrāfijas institūta un divu litogrāfisko mašīnu nodošanu 
Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā 
dienesta nodaļai 

  
SLEPENI 

1941. 1941. gada 28. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
LĒMUMS Nr. 122 

  
Par Mantnieka Kartogrāfijas institūta un divu 

litogrāfisko mašīnu nodošanu Baltijas sevišķā kara 
apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļai 

  
Lai nodrošinātu kara topogrāfisko karšu izdošanu Sarkanās armijas 

vajadzībām, Latvijas PSR Tautas Komisāru padome n o l e m j: 
Nacionalizēto Mantnieka Kartogrāfijas institūtu (Rīgā, Vāgnera ielā 

Nr. 31) ar topogrāfisko karšu iespiešanai nepieciešamajām iekārtām, kurš 
atrodas Latvijas PSR TKP Valsts apvienotās izdevniecības pārziņā un 
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divas plakanās litogrāfiskās mašīnas Nr. 2453 un Nr. 6924 no litogrāfijām 
“Uslebers” un “Pols” no 1941. gada 15. februāra nodot  Baltijas sevišķā 
kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļai. 

  
Latvijas PSR TKP 

priekšsēdētājs (V. Lācis) 
Latvijas PSR TKP 

lietu pārvaldnieks (A. Sakss) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 693. l., 40. lp. Kopija. Tulkojums. 
  
  

18. Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieka 
ģenerālleitnanta F. Kuzņecova 1941. gada 28. janvāra lūgums 
LPSR Tautas Komisāru Padomei nodot Aizsardzības tautas 
komisariātam Baltijas sevišķā kara apgabala aizņemtās telpas 

  
PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome 
  

1941. 1941. gada 28. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomei 
  
Izvietojot Rīgā karaspēka daļas, iestādes un komandējošo sastāvu, 

bijušās Latvijas armijas Sakaru komiteja ar padomju karaspēku, bet vēlāk 
- Komunālās saimniecības tautas komisariāta Dzīvokļu komiteja piešķīra 
Baltijas sevišķā kara apgabala štābam vairākas ēkas, kuras ir uzskaitītas 
pievienotajā pielikumā.* 

Pamatojoties uz PSRS Centrālās Izpildu Komitejas 1926. gada 26. 
novembra lēmumu par vietējām finansēm, visas telpas, kuras nodotas 
karaspēka daļu kazarmām, štābiem, noliktavām un iestādēm, ir jāpiešķir 
bez maksas un tās var tikt piešķirtas ar vietējo padomju lēmumiem 
Aizsardzības tautas komisariāta bilancē. 

Komandējošā sastāva izvietošanai arī ir nodotas vairākas ēkas, taču 
Rīgas pilsētas Dzīvokļu nodaļa līdz šim laikam neveic minēto ēku tiešu 
pārvaldi, kas rada nenormālu stāvokli, jo kaut gan komandējošais sastāvs 
maksā dzīvokļu īri Rīgas pilsētas Komunālās saimniecības nodaļai, tomēr 
tam pašam ir jāsedz izdevumi par šo ēku uzturēšanu kārtībā un 
remontiem, vai arī šie izdevumi jāsedz Baltijas sevišķā kara apgabala 
štābam. 

Saskaņā ar PSRS Centrālās Izpildu komitejas un Tautas Komisāru 
Padomes lēmumu (1937. gada likumu krājums Nr. 69, 314. pants), 
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vietējām padomēm, lai saglabātu un sakārtotu dzīvokļu fonda pārvaldi, 
jānodod Aizsardzības tautas komisariāta pārziņā uz līguma pamata 
ilgtermiņa lietošanā tās dzīvojamās mājas, kuras aizņem komandējošais 
sastāvs un viņu ģimenes. 

Pamatojoties uz augšminēto, Kara padome lūdz nodot Aizsardzības 
tautas komisariātam tās ēkas, kuras aizņem Baltijas sevišķā kara apgabala 
karaspēka daļas un komandējošais sastāvs, saskaņā ar augstāk 
norādītajiem likumiem. 

  
Baltijas sevišķā apgabala karaspēka pavēlnieks 

ģenerālleitnants Kuzņecovs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 26.-27. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b. Šarapovam kopā ar Komunālās Saimniecības tautas komisariātu, b. 
Kločkovu un attiecīgo iestāžu pārstāvjiem apspriest jautājumu un 
sagatavot priekšlikumus. V. Lācis. 
  
* Netiek publicēts. 

  
  

19. Latvijas bankas Centrālās nodaļas vadītāja K. Lorenca 
1941. gada 25. februāra ziņojums PSRS Valsts bankas Latvijas 
republikāniskā kantora pārvaldniekam par Sarkanās armijas 
aizņemtajām vasarnīcām 

  
SLEPENI 

  
Nr. 223       1941. gada 25. 

februārī 
  

ZIŅOJUMS 
  

1940. gada jūlija beigās padomju karaspēka korpusa pavēlniecība 
pieprasīja Latvijas Kredītbankai nodot karaspēka komandsastāva 
vajadzībām vairākas vasarnīcas Rīgas Jūrmalā. 1940. gada 30. jūlijā tika 
nodots pansionāts Dzintaru prospektā Nr. 39, bet sakarā ar to, ka tika 
saņemts pieprasījums par nepieciešamību izvietot no jauna ieradušās 
karaspēka daļas, mēs 6. augustā garnizona Dzīvokļu ekpluatācijas 
pārvaldei nodevām vēl 20 vasarnīcas. Pēc iemītnieku aizbraukšanas no 
komandējošā sastāva aizņemtajām vasarnīcām, Latvijas bankas 
Centrālajai nodaļai tika paziņots, ka no atbrīvotajām vasarnīcām tiek 
aizvestas bankai piederošās mēbeles. 1940. gada 31. oktobrī banka lūdza 
garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļu atdot vasarnīcas atpakaļ bankai, 
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noformējot kā beigu termiņu 2. novembri, taču lūgums palika bez 
atbildes. 

Sakarā ar to, banka uzskatīja par nepieciešamu par šādu stāvokli 
paziņot Baltijas kara apgabala pavēlniekam, ko banka ar 1940. gada 20. 
decembra vēstuli arī izdarīja, taču uz šo vēstuli nekāds rīkojums nesekoja. 

Bet mūsu sētnieki mums paziņoja, ka 12.-14. decembrī garnizona 
Dzīvokļu ekspluatācijas daļa ieteikusi viņiem parakstīt darba vienošanos 
par vasarnīcu apsargāšanu un par to, lai bez garnizona Dzīvokļu 
ekspluatācijas daļas atļaujas tās nevienam citam netiktu dotas. 

Uz mūsu pārvaldnieka lūgumu garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas 
daļai nodot atpakaļ bankai šādas vasarnīcas: Rotas ielā 3 un 9, Dzintaru 
prospektā 3, 21, 39 un Ļeņina prospektā 31, kuras paredzētas Valsts 
bankas vajadzībām, Dzīvokļu ekspluatācijas daļa viņam paziņoja, ka tā 
paredz atstāt tās savā pārziņā arī turpmāk un bankai neatdos. 

Uz 10. februāri mūsu namu pārvaldnieka Meijera iesniegto Valsts 
bankas liecību ar lūgumu, lai DzEP nodod viņam augstākminētās 
vasarnīcas, viņam mutiski tika paziņots, ka  vasarnīcu nodošana varētu 
notikt tikai tajā gadījumā, ja par to rīkojumu dotu Rīgas garnizona 
apgādes vadītājs ģenerālmajors Šilovs. 

  
Latvijas bankas Centrālās nodaļas 

vadītājs K. Lorencs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 91.-92. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  

20. Namu pārvaldnieka B. Tāla 1941. gada 9. marta izziņa par 
Sarkanās armijas komandieru aizņemtajiem dzīvokļiem 

  
Rīgā, 1941. gada 9. martā 

  
SARAKSTS 

par sarkanās armijas komandieriem, kuri dzīvo: 
  

1) Rūpniecības ielā Nr. 3     Šifrs 4047-3 
Dz. 2. Vecākais leitnants Širšofs Fjodors ar sievu Medvedevu 

Aleksandru un dēlu Širšofu Valentīnu. Apdzīvo 2 istabas kopplatībā 
40,34 m2. 

Dz. 4. Majors Biršteins Berko, kura ģimene drīz atbrauks. Apdzīvo 
2,5 istabas ar 53,60 m2. 

Dz. 8. Kapteinis Fomins Vasilijs ar sievu Kalniņu Tamāru. Apdzīvo 
2 istabas 53,74 m2 kopplatībā. 
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2) Kirova ielā Nr. 11     Šifrs 4047-01 
Dz. 1. Kladzo ar sievu Kladzo Klaudiju. Apdzīvo 1 istabu 18,36 m2 

kopplatībā. 
Dz. 3. Kapteinis Stepermanis Otto ar sievu Austru, dēlu Viesturu un 

māti Lizeti. Apdzīvo 2 istabas - 38,76 m2. 
Dz. 5. Pulkvedis Vahramejevs ar sievu un 2 bērniem un sievasmāti 

apdzīvo 2 istabas - 49,54 m2. 
Dz. 12. Ārsts - kapteinis Labunskis Viktors ar sievu un 2 bērniem 

apdzīvo 3 istabas - 63,66 m2. 
Dz. 15. Korduns Ivans, kura ģimene drīz atbrauks, apdzīvo 2 istabas 

ar 18,32 m2. 
Dz. 16. Politiskais vadītājs Černovs Nikolajs ar sievu un dēlu 

apdzīvo 2 istabas - 52,69 m2. 
  

Namu pārvaldnieks B. Tāls 
pilnv. 61/R2 

  
LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 751.-751.a lp. Oriģināls. 
  
  

21. Dzīvokļu saimniecības nodaļas 3. rajona pilnvarotā 
pārrauga J. Alberga 1941. gada 11. marta ziņojums Kirova 
rajona izpildu komitejas Dzīvokļu daļai par Sarkanās armijas 
komandieru apdzīvotiem dzīvokļiem 

  
Dzīvokļu saimniecības 

3.  3.   rajons 
  

Nr. 115       1941. gada 11. martā 
  

Uz Jūsu š. g. 7. marta rakstu Nr. 1394 sniedzu ziņas par 
Sarkanarmijas komandieru apdzīvotiem dzīvokļiem: 

  
Adrese:  

iela, Nr. un 
dzīv. Nr.  

Iedzīvot. 
(ģimenē) 

skaits 

Istabu 
skaits 

Aizņemamā 
platība 
kv. mtr. 

Piezīmes 

Krāsotāju 
ielā 24 a, 
dz. 16 

4 2 30,2   

Krāsotāju 
iela 13, 
dz. 58 

3 1 14,26   

Turaidas ielā 3 2 29,09   
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1, dz. 20 
Turaidas ielā 
1, dz. 24 

4 2 31,99   

Brīvības 
gatvē 7, dz. 1 

4 3 58,81   

Krāsotāju 
ielā 2, dz. 23 

5 3 26,5   

Krāsotāju 
ielā 4, dz. 11 

1 2 18,33   

Lienes ielā 9, 
dz. 13 

3 2 37,26 daļu dzīv. 

Marijas ielā 
82/84, dz. 15 

3 3 52,43   

Marijas ielā 
82/84, dz. 6 

2 1 17,98   

Marijas ielā 
86, dz. 4 

2 1 16,45   

Rūdolfa ielā 
1, dz. 87 

1 1 16,40   

Rūdolfa ielā 
3, dz. 10 

4 2 31,40   

Pērnavas ielā 
23, dz. 31 

1 1 12,64 daļu dzīv. 

Pērnavas ielā 
23, dz. 35 

5 3 56,61 daļu dzīv. 

Pērnavas ielā 
23, dz. 38 

2 1 12,71 daļu dzīv. 

Pērnavas ielā 
23, dz. 40 

1 1 23,18 daļu dzīv. 

Laboratorijas 
ielā 4, dz. 17 

5 3 41,97   

Laboratorijas 
ielā 4, dz. 20 

1 1 15,42   

Laboratorijas 
ielā 4, dz. 9 

1 2 21,09   

Matīsa ielā 
49, dz. 3 

3 1 29,5 daļu dzīv. 

Matīsa ielā 
49, dz. 3 

2 1 18,2 daļu dzīv. 

Matīsa ielā 
49, dz. 3 

3 3 47 daļu dzīv. 

Sapieru ielā 3 1 17,15   
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3, dz. 42 
Sapieru ielā 
1a, dz. 16 

3 2 38,90   

Sapieru ielā 
1a, dz. 7 

4 3 52,05   

Zvaigžņu 
ielā 2, dz. 49 

1 1 10,90   

Zvaigžņu 
ielā 2, dz. 50 

2 1 13,24   

Zvaigžņu 
ielā 2, dz. 50 

1 1 11,06   

Zvaigžņu 
ielā 2, dz. 52 

3 1 14,55   

Zvaigžņu 
ielā 2, dz. 55 

2 2 27,03   

Tallinas ielā 
92, dz. 1 

3 2 33 daļu dzīv. 

Tallinas ielā 
92, dz. 1 

4 2 28,88 daļu dzīv. 

Tallinas ielā 
92, dz. 12 

5 2 35,24   

Pērnavas ielā 
57, dz. 5 

4 3 51,05   

Matīsa ielā 
109, dz. 11 

5 3 63   

Matīsa ielā 
119, dz. 6 

1 1 18,36 daļu dzīv. 

Lienes ielā 1, 
dz. 17 

4 3 50,94   

Matīsa ielā 
51/53, dz. 3 

3 2 40,07   

Matīsa ielā 
59, dz. 1 

3 2 41,95   

Matīsa ielā 
59, dz. 6 

2 2 33,10   

Pērnavas ielā 
52, dz. 2 

3 2 30,78   

Vagonu ielā 
34, dz. 5 

2 1 19,16   

Tallinas ielā 
65, dz. 2 

4 2 28,57   

Tallinas ielā 2 1 16   
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91, dz. 2 
J. Asara ielā 
20, dz. 52 

2 1 14,65   

Avotu ielā 
75, dz. 18 

3 3 33   

Avotu ielā 
75, dz. 27 

5 4 48,10   

Biķernieku 
ielā 15a, 
dz. 1 

5 2 30,65   

Biķernieku 
ielā 15a, 
dz. 8 

4 3 43,94   

Biķernieku 
ielā 15a, 
dz. 10 

2 2 26,69   

Biķernieku 
ielā 15a, 
dz. 17 

4 3 41,05   

Biķernieku 
ielā 19, dz. 3 

6 3 52,05   

Vārnu ielā 4, 
dz. 40 

4 1 16,13   

Vārnu ielā 4, 
dz. 17 

2 1 15,88   

Lienes ielā 
23, dz. 18 

3 3 30,07   

Raunas ielā 
5, dz. 5 

3 3 40,40   

Vairogu ielā 
14, dz. 1 

5 5 111,58   

Zvaigžņu 
ielā 16, 
dz. 14 

5 3 41,38   

Artilērijas 
ielā 60, dz. 4 

4 2 35,10 daļu dzīv. 

Artilērijas 
ielā 60, dz. 4 

3 1 22,08 daļu dzīv. 

Marijas ielā 
110-5 

2 1 25,23   

Marijas ielā 
110, dz. 51 

1 1 14,49   
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Marijas ielā 
110, dz. 52 

3 1 18,22   

Aug. 
Deglava ielā 
20, dz. 17 

4 1 19   

J. Asara ielā 
15, dz. 23 

4 1 15,88   

J. Asara ielā 
15, dz. 24 

2 2 28,77   

J. Asara ielā 
15, dz. 33 

6 2 26,47   

J. Asara ielā 
15, dz. 40 

4 2 27,31   

J. Asara ielā 
15, dz. 47 

4 2 28,61   

J. Asara ielā 
15, dz. 54 

4 2 27,50   

J. Asara ielā 
15, dz. 55 

6 2 28,20   

J. Asara ielā 
15, dz. 59 

4 2 28,34   

J. Asara ielā 
15, dz. 80 

2 2 28,37   

J. Asara ielā 
15, dz. 90 

3 1 16,53   

J. Asara ielā 
15, dz. 96 

3 1 15,98   

J. Asara ielā 
15, dz. 100 

2 1 16,90   

J. Asara ielā 
15, dz. 114 

4 2 30,67   

J. Asara ielā 
15, dz. 115 

4 3 51,68   

J. Asara ielā 
15, dz. 125 

3 2 39,70   

J. Asara ielā 
15, dz. 127 

5 2 25,30   

J. Asara ielā 
15, dz. 137 

4 2 27,24   

J. Asara ielā 
15, dz. 141 

2 2 26,96   

J. Asara ielā 5 2 24,59   
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15, dz. 142 
J. Asara ielā 
15, dz. 144 

4 2 25,13   

J. Asara ielā 
15, dz. 150 

1 1 16,52   

J. Asara ielā 
15, dz. 153 

3 2 27,60   

J. Asara ielā 
15, dz. 175 

4 1 16,25   

J. Asara ielā 
15, dz. 176 

3 2 24,47   

J. Asara ielā 
15, dz. 181 

5 2 27,21   

  
Pilnvarotais pārraugs J. Albergs 

  
LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 732.-734. lp. Oriģināls. 
  
  

22. Namu pārvaldnieka I. Silenieka 1941. gada 12. marta izziņa 
par Sarkanās armijas virsnieku aizņemtajiem dzīvokļiem 

  
1941. 1941. gada 12. martā 

  
Sarkanās armijas virsnieku saraksts 

  
Strēlnieku ielā 3     Šifrs 4033-02 
Dz.4. Ģenerālpulkvedis Loktionovs - 4 ist. - 5 pers. - 106,79 m2 

Dz. 7. Kāds virsnieks, kurš nepierakstās - 1 ist. - 2 pers. - 18,65 m2 
Dz. 8. Romanskis, leitnants - 1 ist. - 1 pers. - 13,30 m2. 
  
Strēlnieku ielā 4     Šifrs 4027-01 
Dz. 3. Pulkvedis Ivaškins - 4 ist. - 4 pers. - 79,11 m2 

Dz. 4. Vecākais leitnants Poļskis - 2 ist. - 2 pers. - 38,87 m2 
Dz. 6. Majors Černovs - 2 ist. - 4 pers. - 33,92 m2 
Dz. 8. Pulka komandieris Kutuzovs - 2 ist. - 2 pers. - 32,37 m2 
Dz. 10. Leitnants Jakovļevs - 1 ist. - 1 pers. - 17,40 m2 
  
Fr. Gaiļa ielā 12     Šifrs 4027-02 
Dz. 5. Marceņuks Vasilijs - 2 ist. - 3 pers. - 62,08 m2 
Dz. 9. Golubevs Vasilijs - 1 ist. - 2 pers. - 12,87 m2 
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I.                   Silenieks 
73/R 2 

  
LVA, 824. f., 1. apr., 155. l.,753. lp. Oriģināls. 
  
  

23. Rīgas pilsētas komunālās saimniecības nodaļas Dzīvokļu 
pārvaldes 2. rajona pilnvarotā pārrauga R. Bamblovska 1941. 
gada 12. marta ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļai par 
Sarkanās armijas komandieru aizņemtajiem dzīvokļiem 

  
Nr. 6556      1941. gada 12. martā 
  

Nosūtu pārvaldnieku ziņojumus par Sarkanarmijas komandieru 
aizņemtiem dzīvokļiem 

  
1)  1)   L. Paegles ielā Nr. 5,   2) L. Paegles ielā Nr. 

7, 
3) L. Paegles ielā Nr. 3,   4) Strēlnieku ielā Nr. 1b, 

5) Strēlnieku ielā Nr. 5,   6)Kirova ielā Nr. 41/43, 
7) Rūpniecības ielā Nr. 3,   8) Kirova ielā Nr. 11, 
9) Fr. Gaiļa ielā Nr. 1,   10)L. Paegles ielā Nr. 11, 
11) Strēlnieku ielā Nr. 3,   12) Strēlnieku ielā Nr. 4, 
13) Fr. Gaiļa ielā Nr. 12,   14) Vīlandes ielā Nr. 5, 
15) Kirova ielā Nr. 31,   16) L. Paegles ielā Nr. 4, 
17) A. Pumpura ielā 3,   18) Kirova ielā Nr. 2. 
19) Kirova ielā 6,    20) Kirova ielā Nr. 13, 
21) Kirova ielā 13,    22) Kirova ielā Nr. 17, 
23) Vīlandes ielā 13,    24) Kirova ielā 45/47, 
25) Lazaretes ielā 2/4,   26) Vīlandes ielā 7, 
27) Valdemāra ielā Nr. 23,   28) Kronvalda bulv. Nr. 10, 
29) Kirova ielā Nr. 9,   30) Fr, Gaiļa ielā Nr. 11, 
31) 31) Vīlandes ielā Nr. 4,   32) Vīlandes ielā Nr. 

2, 
33) Vīlandes ielā Nr. 6,  34) Vašingtona l. 3, Ausekļa i. 11, 
35) 35) Ausekļa ielā Nr. 4,   36) Eksporta ielā Nr. 4, 
37) Eksporta ielā Nr. 5,   38) Kirova ielā Nr. 10a, 
39) Kirova ielā Nr. 10b,   40) Kirova ielā Nr. 12, 
41) J. Alunāna ielā Nr. 9,   42) Ausekļa ielā Nr. 2, 
43) Fr. Gaiļa ielā Nr. 5,   44) Fr. Gaiļa ielā Nr. 3, 
45) Kirova ielā Nr. 33,   46) L. Paegles ielā Nr. 8, 
47) A. Pumpura ielā Nr. 6,   48) A. Pumpura ielā 4, 
49) A. Pumpura ielā Nr. 2,   50) Eksporta ielā Nr. 3, 
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51) Ausekļa ielā Nr. 5,   52)Vīlandes ielā Nr. 8, 
53) 53) Vīlandes ielā Nr. 10,   54) Vīlandes ielā Nr. 

12, 
55) J. Alunāna ielā Nr. 6,   56) Kirova ielā Nr. 14, 
57) J. Alunāna ielā Nr. 8,   58) Kirova ielā Nr. 16, 
59) Kirova ielā Nr. 21a,   60) Strēlnieku ielā Nr. 2. 
  

Pilnvarotais pārraugs R. Bamblovskis 
  

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l.,747. lp. Oriģināls. 
  

  
24. Rīgas pilsētas izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības 
nodaļas juriskonsulta V. Sņegireva 1941. gada 31. marta 
ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļas priekšniekam par 
Sarkanās armijas komandieriem - dzīvokļu īres nemaksātājiem 

  
Rīgas pilsētu izpildu komitejas 

Dzīvokļu saimniecības nodaļas juriskonsultācija 
  

Nr. 119       1941. gada 31. martā 
  

Dzīvokļu saimniecības nodaļas 
priekšniekam 

  
Izpildot Jūsu rīkojumu, nosūtu še klāt Sarkanās armijas komandieru 

raksturīgākās lietas, kuras līdz šim laikam nav nokārtotas un īres maksa 
par šo komandieru ieņemtām telpām nav saņemta. 

Šīs lietas ir sekojošas: 
1)  1)   desmit lietas, par kurām 1941. gada 19. martā jau ziņots 

Rīgas kara garnizona priekšniekam ģenerālleitnantam 
Ļvovam; 

2)  2)   Anatolija Makaroviča Ceļubas lieta, kurā Rīgas Centrālā 
rajona prokurors atteicies dot savu piekrišanu par telpu 
atbrīvošanu administratīvā kārtībā; 

3)  3)   komandiera Baranova lieta, kurā kara prokurors atteicies 
dot savu piekrišanu izlikšanai administratīvā kārtībā; 

4)  4)   Alekseja Kovaļeva lieta, kurā Rīgas Centrālā rajona 
prokurors tāpat atteicies dot savu piekrišanu telpu 
atbrīvošanai administratīvā kārtībā; 

5)  5)   komandieru Šteņina un Tolstikova lietas - tas pats; 
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6)  6)   sešu komandieru lieta, par kuru Jūs ar š. g. 14. marta 
rakstu Nr. 1519, 466, 627, 1195 un 1273 esat ziņojuši TKP 
b. Usačevam un komandantam b. Ivaškinam. 

Bez tam juriskonsultācijā ienākusi vēl 31 nenokārtota lieta sakarā ar 
šo rakstu. 
K l ā t: augšminētais.* 

  
Juriskonsults V. Sņegirevs 

  
  
LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 596. lp. Oriģināls. 

  
* Netiek publicēts. 

  
  

25. Rīgas pilsētas komunālās saimniecības nodaļas Dzīvokļu 
pārvaldes 2. rajona pilnvarotā pārrauga R. Bamblovska 1941. 
gada 27. marta ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļai par 
Sarkanās armijas virsnieka Ņikitina izdemolēto dzīvokli 

  
Rīgas pilsētas Komunālās saimniecības nodaļas 

Dzīvokļu pārvaldes 2. rajona pilnvarotais pārraugs 
  

Nr. 1889      1941. gada 27. martā 
  

Dzīvokļu saimniecības nodaļai 
  

Ziņoju, ka nama Valdemāra ielā 9 dzīvokļa 9 līdzšinējais īrnieks 
Sarkanās armijas virsnieks Ņikitins atstājis dzīvokli, to neuzsakot, naktī 
no 21. uz 22. martu. Atslēgas sētniecei nodevis 24. martā š. g. Bez tam 
minētais īrnieks līdz paņēmis gāzes pavardu, kas piederēja dzīvoklim, 
nogriezis elektrības vadus un piederumus, atstājot dzīvoklī arī lielu 
netīrību. 

Līdzīga satura raksts nosūtīts strādnieku - zemnieku milicijas II 
nodaļai, tālr. 20802. 

  
LVA, 824. f., 1. s. apr., 155. l., 600. lp. Oriģināls. 
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26. Dzīvokļu saimniecības pārvaldes Staļina rajona 2. sektora 
vadītāja palīga V. Reiznieka 1941. gada 8. aprīļa ziņojums 
Dzīvokļu saimniecības nodaļai par Sarkanās armijas 
komandieru nevēlēšanos kārtot īres maksu 

  
Dzīvokļu saimniecības pārvaldes 
Staļina rajona 2. sektora vadītājs 

  
1941. 1941. gada 8. aprīlī 

  
Dzīvokļu saimniecības nodaļai 

ZIŅOJUMS 
  

Namu pārvaldnieks Rogulis ziņo, ka viņš nevarot aprēķināt īres un 
izrakstīt kvītes uz dzīvokļiem Stokholmas ielā 41 un 42 un Glika ielā 6, jo 
to iemītnieki, Sarkanās armijas komandieri, nedodot datus, kas dzīvo 
minētās mājās un dzīvokļos, nepasakot savu vārdu un uzvārdu un cik 
saņem algas ar apliecībām no savas priekšniecības. 

Lūdzu attiecīgu rīkojumu šinī lietā.  
  

2.  2.   sektora vadītāja palīgs V. Reiznieks 
  

LVA, 824. f., 1. apr., 125. l., 113. lp. Oriģināls. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
  Juriskonsultam b. Volkovam. 21.04.41. g. 

  
  

27. Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. 
gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 8 par ēku nodošanu PSRS 
Aizsardzības tautas komisariāta bilancē 

  
PILNĪGI SLEPENI 

Kopija 
  

Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
1941. gada 9. aprīļa 

LĒMUMA Nr. 8 
par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē 

  
Jautājumā par Rīgas garnizona izvietošanu. 
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1.  1.   Nodot PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē tās ēkas 
un celtnes, kuras Rīgas garnizonā pašreiz aizņem Sarkanās 
armijas karaspēka daļas, un kuras agrāk piederēja bijušās Latvijas 
militārajam resoram saskaņā ar pievienoto sarakstu 

(Pielikums Nr. 1).* 
2.  2.   Saskaņā ar PSRS Centrālās Izpildu Komitejas 1926. gada 25. 

aprīļa lēmuma “Nolikums par vietējām finansēm” 21. panta 
sadaļu “Ēku piešķiršana”, nodot Baltijas sevišķajam kara 
apgabalam pagaidu lietošanā karaspēka, daļu štābu, iestāžu, 
veterināro un sanitāro ārstniecības iestāžu izvietošanai 
komandanta pārvaldes ēkas, būves un dienestus, kurus pašreiz 
aizņem Baltijas sevišķā kara apgabala Rīgas garnizona karaspēka 
daļas saskaņā ar pievienoto sarakstu (Pielikums Nr. 2.). 

Uzdot Komunālās saimniecības tautas komisariātam kopīgi ar 
Baltijas sevišķā kara apgabala pavēlniecību mēneša laikā 
izstrādāt jautājumu par iespējām un lietderību nodot Aizsardzības 
tautas komisariāta bilancē daļu no tām ēkām, kuras minētas 
pielikumā Nr. 2. Noteikt, ka jebkādas pārbūves un plāna maiņas 
tajās ēkās, kuras nodotas Aizsardzības tautas komisariāta pagaidu 
lietošanā, var tikt izdarītas tikai pēc saskaņošanas ar vietējiem 
komunālajiem orgāniem. 

3.  3.   Apstiprināt vasarnīcu nodošanu Baltijas sevišķā kara 
apgabala pagaidu lietošanā saskaņā ar pievienoto sarakstu 
(Pielikums Nr. 3). 

4.  4.   Uzdot LPSR komunālās saimniecības tautas komisāram 
dekādes laikā noformēt ēku nodošanu Baltijas sevišķajam kara 
apgabalam. 

5.  5.   Sakarā ar Rīgas garnizona karaspēka daļu komandējošā 
sastāva izvietošanas smago situāciju, uzdot Rīgas pilsētas 
izpildu komitejai 1941. gada aprīlī - jūnijā piešķirt dzīvokļus 
Rīgas garnizona 500 ģimenēm. Noteikt, ka tos atbrīvotos 
dzīvokļus, kurus agrāk aizņēma komandējošais sastāvs, var 
aizņemt tikai Sarkanās armijas komandējošais sastāvs. Sakarā ar 
to, uzdot komunālās saimniecības tautas komisāram dot šajā 
jautājumā nepieciešamos norādījumus komunālajiem orgāniem. 

  
Latvijas PSR TKP priekšsēdētājs (V. Lācis) 

LPRS TKP sašaurinātās sēdes sekretārs 
3.  3.   ranga intendants (Aļeksejevs) 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 223. l., 2. lp. Kopija. Tulkojums. 
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* Netiek publicēts. 
  

28. LPSR TKP 1941. gada 9. aprīļa lēmuma pielikums Nr. 2 
par ēku nodošanu PSRS aizsardzības tautas komisariātam 

  
Kopija 

  
LPSR TKP 1941. gada 9. aprīļa lēmuma 

Pielikums Nr. 2 
  

Nr. 
p. k.  

Adrese Ēkas 
pamatnozīme 

Kam piederēja Kas 
aizņēmis 

1 2 3 4 5 
1. Altonavas 43 dzīvojamā m. 

(bij. 
tipogrāfija) 

UTAG kazarma 

2. Altonavas 3 dzīvojamā m.     
3. Aplokciema 8 dzīvojamā m. Kredītbankai štāba ēka 
4.  Buļļu 72 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
5.  Brīvības 107 dzīvojamā m. vācu kopienai kazarma 
6. Brīvības 

84/86 
garāža Latvijas 

bankai 
garāža 

7.  Baložu 27 dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

kazarma 

8. Baložu 24 dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

kazarma 

9.  Bezdievju 10 dzīvojamā m. privātā kazarma 
    garāža privātā garāža 
10.  Bakulmuiža dzīvojamā m. Latvijas 

bankai 
kazarma 

11. Baldones 7 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
    garāža bij. Vācu 

sporta klubs 
garāža 

12. Balasta 
dambis 22 

dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 

13. Bakulmuiža dzīvojamā m. Kredītbankai sanitārā daļa 
    dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
    garāža Kredītbankai garāža 
    šķūnis Kredītbankai šķūnis 
14. Brīvības 25 dzīvojamā m. privātā kazarma 
    dzīvojamā m. privātā kazarma 
    šķūnis privātais stallis 
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15. A. Barbisa 8 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
16. Vaļņu 32 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
17. Valdemāra 19 dzīvojamā m. privātā štābi 
    garāža privātā garāža 
18.  Valdemāra 49 garāža komunāl. 

saimn. 
garāža 

19.  Vatsona 11 dzīvojamā m. Kredītbankai štābs 
20.  Vienības 

gatve 87 
slimnīca privātā kazarma 

    bij. alus 
fabrika 

privātā ēdnīca 

    dzīvojamā m. privātā sanitārā daļa 
    darbnīcas privātās darbnīcas 
    staļļi privātie staļļi 
    noliktava privātā noliktava 
    noliktava privātā noliktava 
    šķūnis privātais šķūnis 
    nojume privātā nojume 
21.  Vingrotāju 1 sporta klubs Latvijas kult. 

b-bai 
Sarkanās 
armijas nams 

22. Visbijas 22 
(Mežaparks) 

dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

dzīvojamā m. 

23. Visbijas 24 dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

dzīvojamā m. 

24. Visbijas 29 dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

dzīvojamā m. 

25. Ģertrūdes 2 dzīv. māja A UTAG kopmītne 
    dzīv. māja B UTAG kopmītne 
    dzīv. māja C UTAG kopmītne 
26. Ģimnastikas 2 ugunsdzēsēju 

depo 
ugunsdzēsēju 
b. 

garāža 

27.  Ganību 
dambis 

noliktava A ”Knipps un 
Verkers” A/s 

noliktava 

    noliktava B ”Knipps un 
Verkers” A/s 

noliktava 

    noliktava C ”Knipps un 
Verkers” A/s 

noliktava 

    dzīvojamā m. ”Knipps un 
Verkers” A/s 

garāža 

    darbnīcas ”Knipps un 
Verkers” A/s 

darbnīcas 
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28. Ganību 
dambis 25 

dzīvojamā m. pivātā štābs 

29. Ganību 
dambis 21a 

dzīvojamā m. UTAG kazarma 

30. Grēcinieku 23 dzīvojamā m. Kredītbankai darbnīca 
31. Grostonas 2 dzīvojamā m. Pilsētais 

valdei 
mācību telpas 

32. Dzirnavu 17 dzīvojamā m. Kredītbankai garnizona 
DZED garāža 

33. Dzirnavu 21 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
34. Daugavgrīvas 

83, 89 un 
zemes gabals 
pie tā 

dzīvojamā m. A/s “Vairogs” mācību 
iestāde 

    dzīvojamā m. A/s “Vairogs” mācību 
iestāde 

    veļas 
mazgātuve 

A/s “Vairogs” veļas 
mazgātuve 

    garāža A/s “Vairogs” garāža 
    benzīna 

nolikt. 
A/s “Vairogs” benzīna nol. 

35. Daugavgrīvas 
32/34 

dzīvojamā m. Kredītbankai štāba ēka 

36.  Daugavgrīvas 
21 

dzīvojamā m. Pilsētas valdei noliktava 

37. Daugavgrīvas 
84 

bij. alus 
fabrika 

Kredītbankai kazarma 

    arī korpuss B Kredītbankai dienesta ēka 
    arī korpuss C Kredītbankai dienesta ēka 
    noliktava Kredītbankai noliktava 
38. Dārza 3 bij. viesnīca Pilsētas valdei ēdnīca 
39. Duntes 26 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
    dzīvojamā m. Kredītbankai ēdnīca 
    ledus pagrabs Kredītbankai ledus pagr. 
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    šķūnis Kredītbankai šķūnis 
40. Daugavgrīvas 

17 
dzīvojamā m. privātā dienesta 

41. Dzirnavu 145 noliktavas privātā noliktavas 
42. Dzirnavu 128 noliktavas privātā noliktava 
43. Dzirnavu 36 dzīvojamā m. Komunālai 

saimn. 
bērnu dārzs 

44. Jelgavas 94 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
45. Abrenes 4 dzīvojamā m. privātā dienesta 
46. Kandavas 8 

un zemes 
gabals 

dzīvojamā m. Kredītbankai dienesta ēka 

47. Kandavas 47 dzīvojamā m. Kredītbankai dienesta ēka 
48. Katoļu 14 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
49. Kalnciema 

193 
dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 

50. Kalnciema 
167 

dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

kazarma 

51. Kalnciema 25 dzīvojamā m. Latvijas 
bankai 

dienesta ēka 

52. Sarkanarmijas 
29/31 

dzīvojamā m. bij. Aizsargu 
klubs 

štāba ēka 

53. Sarkanarmijas 
33 

dzīvojamā m. Kredītbankai dienesta ēka 

54. Sarkanarmijas 
57 

fabrika UTAG dienesta ēka 

55. Kirova 29 dzīvojamā m. Vācu b-bai štābs 
    dzīvojamā m. Vācu b-bai štābs 
    dzīvojamā m. Vācu b-bai štābs 
    garāža Vācu b-bai garāža 
56. Sarkanā 2 darbnīcas privātā noliktava 
57. Sarkanā 4 internāts Pilsētas valdei kazarma 
58. Krasta 3 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
59. Kursīšu 4 dzīvojamā m. privātā kazarma 
60. Ķēniņu 4 dzīvojamā m. UTAG kazarma 
61. Kalnciema 30 dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
    dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
62. Kalnciema 30 noliktava Pilsētas valdei noliktava 
63.  Kalnciema 28 dzīvojamā m. Pilsētas valdei klubs 
64. Kalnciema 40 garāža Kredītbankai garāža 
65. Lapu 17 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
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66. Lāčplēša 
28/30 

dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 

    dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
    garāža Kredītbankai kazarma 
67. Lāčplēša 17 Lūgšanu 

nams 
Baptistu 
draudzei 

klubs 

    dzīvojamā m. Baptistu 
draudzei 

kazarma 

68. Lāčplēša 
34/36 

garāžas privātās garāžas 

69. Lēdurgas dienesta ēkas superfosfāta 
rūpnīca 

garāžas 

70. Lopkautuves 
1 

bij. 
kokapstrādes 
rūpnīca 

privātai 
rūpnīcai 

kazarma 

    kantoris privātai 
rūpnīcai 

kantoris 

    nojume privātai 
rūpnīcai 

nojume 

    nojume privātai 
rūpnīcai 

nojume 

    nojume privātai 
rūpnīcai 

nojume 

    nojume privātai 
rūpnīcai 

nojume 

71. Maskavas 353 zemes gabals  privātais   
    dzīvojamā m. UTAG kazarma 
    kant. ēkas 

korpuss 
UTAG staļļi 

72. Maskavas 36 dzīvojamā m. privātā kazarma 
73. Maskavas 168 dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
74. Miera 45 slimnīca Vācu b-bai hospitālis 
    dzīvojamā m. Vācu b-bai hospitālis 
    dzīvojamā m. Vācu b-bai hospitālis 
    morgs Vācu b-bai hospitālis 
    darbnīcas Vācu b-bai hospitālis 
75. Miera 25 dzīvojamā m. privātā laboratorija 
76. Merķeļa 13 klubs Latviešu 

kultūras b-ba 
Sarkanās 
armijas klubs 

77. Matīsa 76/78 rūpnīca     
    korpuss A A/s “Bērzulis” noliktava 
    korpuss B A/s “Bērzulis” noliktava 
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    korpuss C A/s “Bērzulis” noliktava 
78. Maskavas un 

Turgeņeva 
(Sarkanie 
spīķeri) 

noliktava 
Nr. 41 

Pilsētas valdei noliktava 

    Nr. 43 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 44 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 36 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 18 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 14 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 12 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 10 Pilsētas valdei noliktava 
    Nr. 58 Pilsētas valdei noliktava 
79. M. Pils 4 Lūgšanu 

nams 
Baptistu 
draudzei 

kazarma 

80. Miera 60 dzīvojamā m.     
    dzīvojamā m. 

A 
Pilsētas valdei kazarma 

    dzīvojamā m. 
B 

Pilsētas valdei kazarma 

    dzīvojamā m. 
C 

Pilsētas valdei kazarma 

    garāža Pilsētas valdei garāža 
    šķūnis Pilsētas valdei šķūnis 
81. 11. novembra 

9 
dzīvojamā m. Pilsētas valdei štāba ēka 

82. 11 novembra 
11 

dzīvojamā m. Komercbankai štāba ēka 

83. 11 novembra 
13 

dzīvojamā m. Komercbankai štāba ēka 

84. 11 novembra 
15 

dzīvojamā m. privātā štāba ēka 

85. 11 novembra 
17 

dzīvojamā m. Uslebera f. štāba ēka 

86. 11 novembra 
5 

dzīvojamā m.   štāba ēka 

87. Jāņa Asara dzīvojamā m. Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju 
b-bai 

Rīgas apriņķa 
kara 
komisariāts 

88. Ogļu 16 dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
89. Putnu 20 dzīvojamā m. 

A 
privātā kazarma 
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    dzīvojamā m. 
B 

privātā kazarma 

90. Piestātnes 7 dzīvojamā m.   klubs 
    šķūnis   šķūnis 
    dzīvojamā m.     
91. Preiļu 17 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
92. Preiļu 7 dzīvojamā m.   kazarma 
93. Plienes 1 dzīvojamā m. Latvijas 

bankai 
kazarmas 

94. Raiņa bulv. 27 dzīvojamā m. UTAG ārstniecības 
iestāde 

95. Robežu 52 dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
96. Stokholmas 

35 
dzīvojamā m. bij. 

superfosfāta 
fabrika 

dienesta ēkas 

97. Stokholmas 
27 

dzīvojamā m. privātā dzīvojamā 

98. Stabu 17 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
  

99. Slokas 37 dzīvojamā m. Vācu b-bai kazarma 
100. Smilšu 7 dzīvojamā m. Pilsētas valdei štāba ēka 
101.  Svērtuves 9 dzīvojamā m. privātā darbnīcas 
102. Svērtuves 7 dzīvojamā m. Kredītbankai darbnīcas 
103. Svērtuves 11 dzīvojamā m. privātā darbnīcas 
104. Stabu 74 darbnīcas privātās darbnīcas 
    garāža privātā garāža 
105. Strēlnieku 6 dzīvojamā m. privātā dienesta ēka 
    dzīvojamā m. privātā dienesta ēka 
106. Slokas 24 dzīvojamā m. privātā kazarma 
107. Slokas 38 dzīvojamā m. 

C 
privātā  kazarma 

    dzīvojamā m. 
D 

privātā  kazarma 

    dzīvojamā m. 
E 

privātā  kazarma 

108. Strazdumuiža dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
109. Sverdlova 17 garāža Kredītbankai garāža 
110. Sporta 7 garāža Pilsētas valdei garāža 
111. Saldus noliktava   noliktava 
112. Tērbatas 64 dzīvojamā m. Kredītbankai klubs 
113. Torņu 4 dzīvojamā m. Pilsētas valdei kazarma 
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114. Tirgoņu 4 dzīvojamā m. privātā noliktava 
115. Tapešu 16 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
116. Slokas 52 dienesta Kredītbankai dienesta 
117. Tilta 32 dzīvojamā m. privātā kazarma 
    šķūnis privātā šķūnis 
118. Šķūņu 15 dzīvojamā m. Pilsētas valdei noliktava 
119. E. 

Veidenbauma 
19/23 

dzīvojamā m. Kredītbankai dienesta 

120. Ernestīnes 34 dzīvojamā m. Vācu b-bai kazarma 
121. Ezermalas 34 dzīvojamā m. privātā sanatorija 
    dzīvojamā m. privātā sanatorija 
    garāža privātā garāža 
122. Eksporta 8/40 noliktava Muitas dep. kazarma 
123. Eksporta (kara 

pilsētiņa, 
Citadeles ēka 
Nr. 41) 

dzīvojamā m.   Muitas 
pārvaldes 
kantoris 

124. Eksporta (kara 
pilsētiņa, 
Citadeles ēka 
Nr. 38) 

ugunsdzēsēju 
depo 

  ugunsdzēsēju 
depo 

125. Juglas 16 dzīvojamā m. Kredītbankai dienesta 
126. Jūrmalas 

gatve 76 
noliktava Kredītbankai noliktava 

127. Tēbatas 74 noliktava Kredītbankai noliktava 
128. Jaunavu 1 dzīvojamā m. privātā dienesta 
129. Jaunavu 3 dzīvojamā m. privātā kazarma 
130. Ezeru 25 dzīvojamā m. Kredītbankai kazarma 
131. Jēkaba 24 noliktava Nr. 

1 
privātā noliktava 

    noliktava Nr. 
2 

privātā noliktava 

    noliktava Nr. 
3 

privātā noliktava 

    noliktava Nr. 
4 

privātā noliktava 

132. Indrānu 2 noliktava Pilsētas valdei noliktava 
  

LPSR TKP sašaurinātās sēdes sekretārs 
3.  3.   ranga intendants (Aļeksejevs) 
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LVA, 270. f., 1. s. apr., 224. l., 4.-11. lp. Kopija. Tulkojums. 
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29. Rīgas Jūrmalas vasarnīcu saraksts, kuras ar LPSR TKP 
1941. gada 9. aprīļa lēmumu nodotas Rīgas garnizonam 
pagaidu lietošanā 

  
Dienesta vajadzībām 

  
LPSR TKP 1941. gada 9. aprīļa lēmuma 

Pielikums Nr. 3 
  

Rīgas Jūrmalas vasarnīcu saraksts, kuras nodotas Rīgas garnizonam 
pagaidu lietošanā 

  
Nr
. 
p. 
k 

Adrese 
(rajons, 

iela, 
mājas 
Nr.) 

Objekta 
nosauku
ms un tā 
sākotnējā 
nozīme 

Kam 
piederēj

a 

Ziņas par ēkām 

        istab
u 
skait
s 

apdzīv
o-jamā 
platība 

neapdzīv
o-jamā 
platība 

ēkas 
kubat
ū-ra 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Majoru 

stacija  
vasarnīca Latvijas 

bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-5 44,5 60,6 1100 

  Meiero-
vica pr. 
Nr. 38 

garāža Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-4 - 25,8 - 

2. Meierovi
ca pr. Nr. 
36 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-7 259,0 58,1 1403 

    garāža Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-6 - 41,25 - 
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3. Meierovi
ca pr. Nr. 
52 

māja “C” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2 34,6 1,4 332,0 

    garāža un 
šķūnis 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

- - 43,5 - 

    māja “A” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

11 179,4 60,4 823,0 

    māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

9 117,8 60,0 696,0 

4. Meierovi
ca pr. Nr. 
31 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

11 214,0 56,6 1726,
5 

    dārznieka 
māja 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2 35,0 4,0 208 

5. Meierovi
ca pr. Nr. 
11 

māja “A” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

14 347,0 19,0 1270 

    māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

9 101,0 17,4 846,7 

    māja “C” Latvijas 
bankas 

6 106,5 30,5 600 
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Centrāl
ā 
nodaļa 

    garāža       50   
6. Majoru 

stacija 
Kungu 
iela Nr. 8 

vasarnīca 
“A” 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

8 95,5 47 717 

    vasarnīca 
“B” 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

14 117,6 45,1 818 

  Kungu 
iela Nr. 
12 

vasarnīca  Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

8 161,0 56,3 983,0 

    dārznieka 
māja 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2 25,4     

7. Majoru 
stacija 
Jūras iela 
Nr. 38 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

15 251,3 119,1 1546,
0 

8. Dzintaru 
stacija 
Dzintaru 
pr. Nr. 21 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-5 150,0 18,5   

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-6 112,0 25,9 1547 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl

3e-2 50,7 6,6   
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ā 
nodaļa 

    dārznieka 
māja 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-2 22,0 9,3 412 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-2 16,7 15,5   

9. Dzintaru 
pr. Nr. 5 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-6 118,7 60,0 796,0 

    vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-3 74,0 7,4 105,0 

10
. 

Dzintaru 
pr. Nr. 3 

vasarnīca 
māja “A” 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-5 97,5 50,5 586,5 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-6 123,0 - 578,5 

    māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-5 140,5 40,0 835,5 

    māja “C” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-7       
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        1e-5 140,5 40,0 835,5 
    māja “D” Latvijas 

bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-7       

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

4 40,0 21,4 187,9 

11
. 

Lielupes 
stacija 
Bulduru 
pr. Nr. 
114 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

11 143,5 63,2 799 

    dārznieka 
māja 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1 15,7 7,5   

12
. 

Bulduru 
pr. Nr. 
100 

māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-6 74,1 34,2 607,6 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-3 47,6     

13
. 

Lielupes 
stacija 
Rotas iela 
Nr. 9 

vasarnīcu 
mājiņa 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

6 100,0 15,3 415,0 

    dārznieka 
mājiņa 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1 18,8 23,3 111,0 

14 Avotu vasarnīca Latvijas 16 246,0 30,0 1460 
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. stacija 
Piestātnes 
iela Nr. 8 

māja “A” bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

    māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

4 40,9 18,7 230 

15
. 

Dzintaru 
stacija 
Ķemeru 
iela Nr. 
42/44 

vasarnīca Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

1e-7 110,0 16,5 720 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2e-3 74,2     

    šķūnis Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

    35,0   

16
. 

Bulduru 
stacija 
Kara iela 
Nr. 77 

māja “A” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

6 117,6 60,0 784,9 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

6 93,2 34,4 620,7 

    māja “B” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

8 92,0 55,0 696 

      Latvijas 
bankas 
Centrāl

8 96,0 - 466 
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ā 
nodaļa 

    māja “C” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

7 85,33 60,0   

      Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

7 75,04 30   

    māja “D” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

4 45,38 8,0   

    māja “E” Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2 23,4 16,7   

17
. 

Dzintaru 
pr. Nr. 39 

māja Nr. 
1 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

5 630 25,44 3189 

    māja Nr. 
2 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

31 683,7 68,4 3304 

    māja Nr. 
3 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

7 151,7 15 611,0 

    māja Nr. 
4 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

2 35 - 123 
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18
. 

Meierovi
ca pr. 43 

māja Nr. 
1 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

62 930 105 3255 

    māja Nr. 
2 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

8 144 20 504 

    māja Nr. 
3 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

56 840 92 2940 

    māja Nr. 
4 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

11 187 30 376 

    māja Nr. 
5 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

4 72 10 292 

    garāža Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

5 
mašī
-nas 

- 90 360 

    šķūnis Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

    82 255 

19
. 

Bulduru 
stacija 
Bulduru 
pr. Nr. 75 

māja Nr. 
1 

Latvijas 
bankas 
Centrāl
ā 
nodaļa 

        

    māja Nr. 
2 

Latvijas 
bankas 

  270     
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Centrāl
ā 
nodaļa 

    māja Nr. 
3 

          

20
. 

Bulduru 
pr. Nr. 55 

māja Nr. 
1 

  6 100 - 500 

    māja Nr. 
2 

  9 120 - 550 

    māja Nr. 
3 

  2 17   160 

21
. 

Majoru 
stacija 
Viesnīca 
“Jūrmala
” 

  Pilsētas 
valde 

        

  
LPSR TKP sašaurinātās sēdes sekretārs 

3.  3.   ranga intendants (Aļeksejevs) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 224. l., 13.-15. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  

30. Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieka 
ģenerālpulkveža Kuzņecova un kara apgabala Kara padomes 
locekļa korpusa komisāra Dibrovas 1941. gada 28. aprīļa 
lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomei nodot Baltijas 
sevišķajam kara apgabalam māju 11. novembra bulvārī Nr. 19 

  
SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 

Baltijas sevišķa kara apgabala 
Kara padome 

  
Nr. 00676      1941. gada 28/29. 

aprīlī 
  

LPSR Tautas Komisāru Padomei 
  

Lūdzu nodot kara apgabala štāba izvietošanai ēku 11. novembra 
bulvārī Nr. 19, kuru pašreiz aizņem Darba krājkasu pārvalde. 
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Minētās ēkas nodošanu štāba nodaļu izvietošanai vēlams izdarīt šādu 
iemeslu dēļ: pirmkārt, tādēļ, ka krājkasu ēkas izvietojums kara apgabala 
štāba tiešā tuvumā ļauj ikvienam novērot štāba darbu, kas nekādos 
apstākļos nav pieļaujams; otrkārt - šīs ēkas saņemšana dod iespēju kara 
apgabala štāba nodaļas izvietot kompakti. 

  
Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieks 

ģenerālpulkvedis Kuzņecovs 
Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padomes loceklis 

korpusa komisārs Dibrova 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 95. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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II nodaļa  
 

TELPU PIESAVINĀŠANĀS UN MILITĀRISTU 
PATVAĻA 

1944.-1952. GADĀ 
 
31. LPSR Tautas Komisāru Padomes 1944. gada 1. novembra 
lēmums Nr 202 par ēku nodošanu bruņutanku remontrūpnīcai 
Nr. 4 

  
1944. 1944. gada 1. novembrī 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

LĒMUMS Nr. 202 
  

Par ražošanas un dzīvojamo telpu nodošanu 
Aizsardzības tautas komisariāta bruņutanku 

remontrūpnīcai Nr. 2 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome n o l e m j: 
1.  1.   Nodot Aizsardzības tautas komisariāta bruņutanku 

remontrūpnīcai Nr. 4 tanku remontam šādas ēkas: 
  a) ražošanas mūra ēku (bijusī sporta zāle), kura sastāv no 4 
   boksiem ar kopējo platību 7000 m2, atrodas Starta 
ielā; 

b)  b)   divu stāvu mūra ēku Starta ielā Nr. 3 (rūpnīcas 
pārvaldei); 

c)  c)    septiņas koka (dēļu) barakas, kuras atrodas Trikātes 
ielā (iepretī sporta zālei) - ierindnieku un seržantu 
kopmītnēm. 

2.  2.   Uzdot pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam b. Deglavam 
piešķirt Aizsardzības tautas komisariāta 4. bruņutanku 
remontrūpnīcas virsniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem 
un strādniekiem nepieciešamo apdzīvojamo papildplatību. 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētājs (V. Lācis) 
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

lietu pārvaldnieks (O. Stanke) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 426. l.,146. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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32. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1944. gada 15. 
decembra lēmuma Nr. 336 pielikums par PSRS Jūras kara 
flotes tautas komisariātam nododamām ēkām 

  
Pielikums Nr. .. 

  
Latvijas PSR TKP 1944. gada 15. decembra 

LĒMUMS Nr. 336 
  

PSRS Jūras kara flotes tautas komisariātam 
nododamo ēku saraksts 

  
Nr. p. k. Ēkas adrese Nozīme Kopējā platība 

m2 
1. Rūpniecības ielā 

Nr. 18 
dienesta 1500 

2. Rūpniecības ielā 
Nr. 4 

dzīvojamā 800 

3. Jura Alunāna ielā 
Nr. 2 

dienesta 1000 

4. Elizabetes ielā 
Nr. 1 

dienesta 1000 

5.  L. Pils ielā Nr. 
12 

dienesta 1500 

6. L. Pils ielā Nr. 
17 

dzīvojamā 700 

7. Tvaika ielā Nr. 
42 

dzīvojamā 600 

8. Ziemeļu ielā Nr. 
5 

dzīvojamā 300 

9. Muitas ielā Nr. 3 ķīmiskā 
laboratorija 

200 

10. Maskavas ielā 
Nr. 69 

dzīvojamā 800 

11. Veidenbauma 
ielā Nr. 19 

kazarma 800 

12. Veidenbauma 
ielā Nr. 19 

dzīvojamā 500 

13. Jura Alunāna ielā 
Nr. 7 

dienesta 400 

14. Torņa ielā Nr. 3 noliktavas 3000 
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    Kopā 13100 m2 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
lietu pārvaldnieks (O. Stanke) 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 97. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  

33. Rīgas garnizona priekšnieka ģenerālleitnanta Romanovska 
1945. gada 2. janvāra lūgums LPSR TKP priekšsēdētājam V. 
Lācim dot rīkojumu civilām iestādēm neaizņemt PSRS 
Aizsardzības tautas komisariāta bilancē esošās ēkas 

  
SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
1945. 1945. gada 2. janvārī 

  
LPSR TKP priekšsēdētājam 

b. LĀCIM 
  

Ar 1944. gada 15. novembra vēstuli Nr. 2 garnizona Dzīvokļu 
ekspluatācijas daļa pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam b. 
Deglavam nosūtīja to ēku un būvju sarakstu, kuras pēc 1941. gada 
inventarizācijas sarakstiem skaitās Aizsardzības tautas komisariāta 
bilancē, ar lūgumu neizsniegt orderus šajās mājās. 

Norādītais fonds ar tur esošo dzīvokļu inventāru bija paredzēts, lai 
tur izvietotu ieradušās karaspēka daļas un iestādes. Neraugoties uz mūsu 
lūgumu, pilsētas izpildu komiteja Aizsardzības tautas komisariāta 
aizņemtajās mājās izsniedz orderus tām iestādēm, kurām nav sakara ar 
Aizsardzības tautas komisariātu un konkrēti: 

1.  1.   četrstāvu dzīvojamo māju Šķūņu ielā Nr. 15 ar pilsētas 
izpildu komitejas orderi ir aizņēmis Latvijas 
vairumtirdzniecības uzņēmums; 

2.  2.   divas mājas Strēlnieku ielā - Nr. 6 - piekto stāvu un Nr. 5 - ir 
aizņēmušas civilās personas; 

3.  3.   Ķēniņu ielā Nr. 4 ceturtais stāvs ir nodots pilsētas bibliotēkai 
un daļa - dzīvokļiem; 

4.  4.   dzīvojamās mājas Valdemāra ielā Nr. 9 piektais stāvs ir 
nodots Valsts drošības pārvaldei, Nr. 51  - 3. stāvs -  Iekšlietu 
tautas komisariātam, Nr. 7 - 3. stāvs - Latvijas PSR 
prokuratūrai; 

5.  5.   noliktava Dzirnavu ielā Nr. 145 ir nodota restorānu trestam; 
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6.  6.   noliktava Matīsa ielā Nr. 76/78 ir nodota Iekšlietu tautas 
komisariātam; 

7.  7.   piecstāvu dzīvojamā māja Sarkanarmijas ielā Nr. 22/31 un 
piecstāvu māja Vaļņu ielā Nr. 32 ir nodota Latvijas PSRS 
Arodbiedrību savienības Centrālajai padomei; 

8.  8.   piecstāvu dzīvojamā mājā Alberta ielā Nr. 8 ir iemitinātas 
civilās personas; 

9.  9.   trīsstāvu māja Brīvības ielā Nr. 25 ir nodota LPSR Sociālās 
nodrošināšanas tautas komisariātam; 

10. 10. četrstāvu dzīvojamā māja Bīskapa ielā Nr. 7 ir nodota 
Kartiņu birojam; 

11. 11. sešstāvu dzīvojamā māja Rūpniecības ielā Nr. 19, kura ir 
pilnīgi apgādāta ar mēbelēm, ir nodota Šoseju un ceļu pārvaldei; 

12. 12. divstāvu klubs Lāčplēša ielā Nr. 117 ir nodots Baptistu 
kopienai. Bez tam ir nodotas vairākas vasarnīcas Jūrmalā. 

Lūdzu Jūsu norādījumu pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam 
b. Deglavam neizdot atļaujas uz tām ēkām, kuras saskaņā ar sarakstu 
agrāk aizņēma Aizsarzdības tautas komisariāts, bet agrāk izsniegtos 
orderus anulēt, mājas atbrīvot un nodot tās ar tur esošām dzīvokļu 
iekārtām Rīgas garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļai. 

  
Garnizona priekšnieks 

ģenerālleitnants Romanovskis 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 25 lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b Deglavam, Ķīsim un Andersonam. Lūdzu nopietni noskaidrot kopā 
ar tiesībniekiem un dot steidzamu slēdzienu. 8.01.45. V. Lācis. 

 1. No b. Andersona ir pieprasīts visu to ēku saraksts, kuras viņi aizņem 
 saskaņā ar 9. janvāra lēmumu, prot. 2. 

2. Jautājums ar garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļu ir nokārtots. 
Andersons. 15.01.45. 
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34. 10. robežapsardzības vienības priekšnieka pulkveža 
Martjuševa 1945. gada 26. janvāra lūgums LPSR TKP 
priekšsēdētājam nodot ēkas Iekšlietu tautas komisariāta 
robežapsardzības karaspēka bilancē 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
PSRS IeTK 

10. 10. robežapsardzības vienība Nr. 25/10/021 
  

1945. 1945. gada 26. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam 
Rīgā 

  
K o p i j a: Baltijas apgabala Iekšlietu tautas komisariāta karaspēka  
         priekšniekam Tallinā 

IeTK karaspēka 10. robežapsardzības vienība, pamatojoties uz 
PSRS IeTK Galvenās robežapsardzības karaspēka pārvaldes rīkojumu, 
dislocējas uz valsts robežas Latvijas PSR, pārvaldes un speciālās 
apakšvienības dislocējas Rīgas pilsētā. 

Pamatojoties uz pilsētas Dzīvokļu pārvaldes orderiem un īres 
līgumiem, vienība Rīgas pilsētā aizņem šādas ēkas: 

1.  1.   Alberta ielā Nr. 9 - pārvalde; 
2.  2.   Strēlnieku ielā Nr. 9 - sanitārā lazarete, klubs, virsnieku 

kopmītnes; 
3.  3.   Grostonas ielā Nr. 2 - kazarma; 
4.  4.   Annas ielā Nr. 2 - kazarma; 
5.  5.   Krāsotāju ielā Nr. 8/10 - garāža un dzīvokļi personālsastāva 

izvietošana; 
6.  6.   Aristida Briana ielā Nr. 8 - noliktavas. 
Šo ēku atjaunošanas remonts, uzturēšana un tehniskā ekspluatācija 

notiek tieši ar vienības spēkiem un robežapsardzības karaspēka iecirkņa 
materiāliem. 

Pastāvot šādai ēku īres sistēmai, vienība iesniegs savus rēķinus par 
remontu, kas sarežģīs savstarpējo norēķinu kārtošanu. 

Lūdzu Jūsu norādījumus par augstākminēto ēku nodošanu IeTK 
robežapsardzības karaspēka bilancē. 

  
10. 10. robežapsardzības vienības priekšnieks 
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pulkvedis Martjuševs 
Vienības komandiera vietnieks 

apgādes jautājumos majors Petrosjans 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 33. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b. b. Ķīsim, Tabakam un A. Deglavam slēdzienam. 27.01.45. V. Lācis. 
Piekrītu nodot tikai nomā. Nodot bilancē ir aizliegts arī ar republikas 
likumiem, PSRS TKP 1944. gada 31. decembra lēmumu. 
1945. g. 30.01. Deglavs. 
  

  
35. Sarkankarogotās Baltijas flotes Sevišķā jūras aizsardzības 
rajona aizmugures dienesta priekšnieka ģenerālmajora 
Peškova 1945. gada 31. janvāra lūgums LPSR TKP 
priekšsēdētājam V. Lācim nodot ēkas Jūras kara flotes tautas 
komisariāta bilancē 
  

PSRS Jūras kara flotes tautas komisariāts  
Sarkankarogotās Baltijas flotes Rīgas nocietinātā rajona  

aizmugures dienesta pārvalde  
  

Nr. 402 - s      1945. gada 31. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes  
priekšsēdētājam b. LĀCIM 

  
DIENESTA ZIŅOJUMS 

  
Ar Latvijas PSR TKP 1944. gada 15. decembra lēmumu Nr. 336 

Jūras kara flotes komisariātam Rīgas pilsētā nodotas 14 ēkas ar 
ilgtermiņa nomas tiesībām. Ņemot vērā, ka Jūras kara flotes karaspēka 
daļu un iestāžu bāzēšanās Rīgā būs pastāvīga, kā arī ar nolūku pareizi 
ekspluatēt aizņemtās ēkas, uzturēt tās pastāvīgā kārtībā, lūdzu Jūs 
kārtējā republikas TKP sēdē izvirzīt jautājumu par norādīto ēku 
nodošanu Jūras kara flotes tautas komisariāta bilancē. Šajā jautājumā 
Jums bija personiskas sarunas ar b. b. Korčaginu un Talanovu no 
Maskavas, kurās Jūs apsolījāt apmierināt Jūras kara flotes tautas 
komisariāta lūgumu. 

Ēku sarakstu, kuras LPSR TKP nodod Jūras kara flotes tautas 
komisariātam, pievienoju.* 

Vienlaicīgi lūdzu nodot Jūras kara flotes tautas komisariāta bilancē 
Sarkankarogotās Baltijas flotes sanatorijām ēkas Rīgas Jūrmalā. Pilsētas 
izpildu komitejas māju nodošanas aktu pievienoju.* 
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Sarkankarogotās Baltijas flotes 

Sevišķā jūras aizsardzības rajona 
aizmugures dienesta priekšnieks 

ģenerālmajors Peškovs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 96. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

Tieslietu komisijai. Lūdzu sagatavot jautājumu izskatīšanai Tautas 
Komisāru Padomē. 7. 02. V. Lācis.  
b. Andersonam. Šo jautājumu uzskatīt par slepenu un visu darbu un 
saraksti veikt slepenā veidā. Slepenās daļas priekšnieks. Paraksts 
nesalasāms. 
  
* Netiek publicēti. 
  

  
36. Sarkanās armijas Gaisa kara spēku štāba priekšnieka 
aviācijas maršala Hudjakova 1945. gada 15. marta ziņojums 
LK(b)P CK otrajam sekretāram I. Ļebedevam par 
Ļeņingradas K. Vorošilova vārdā nosaukto aviācijas tehnisko 
kvalifikācijas celšanas kursu un 2. Ļeņingradas 
sarkankarogotās aviācijas tehniskās kara skolas pārcelšanu uz 
Rīgu 
  

Ar ziņnesi 
  

PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 
Sarkanās armijas Gaisa kara spēku štābs 

  
Nr. 664707-s     1945. gada 15. martā 
  

Latvijas K(b)P CK otrajam sekretāram 
b.  b.   ĻEBEDEVAM 

  
1944. gada rudenī pie Jums komandētais aviācijas inženieru 

dienesta ģenerālmajors Ponomarjovs saņēma Jūsu piekrišanu par 
Ļeņingradas Gaisa kara akadēmijas izvietošanu Rīgas pilsētā, par ko 
Latvijas PSR TKP un LK(b)P CK pieņēma attiecīgu lēmumu (LPSR TKP 
un LK(b)P CK biroja 1944. gada 28. novembra sēdes protokols Nr. 87). 

Sakarā ar to, ka PSRS valdība neuzskatīja par iespējamu 
akadēmijas izvietošanu Rīgā, Valsts aizsardzības komitejas loceklis b. 
Bulgaņins uzdeva šo jautājumu pārskatīt sekojošā kārtībā: 
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1.  1.   Ļeņingradas Gaisa kara akadēmiju izvietot Ļeņingradas 
pilsētā Ļeņingradas sarkankarogoto K. Vorošilova vārdā 
nosaukto aviācijas tehnisko kvalifikācijas celšanas kursu un 2. 
Ļeņingradas Ļeņina komjaunatnes vārdā nosauktās kara 
aviācijas bruņojuma skolas telpās. 

2.  2.   Telpas, kuras Rīgā bija piešķirtas Ļeņingradas Gaisa Kara 
akadēmijai, nodot abām augstākminētajām kara aviācijas 
tehniskajām mācību iestādēm. 

Lūdzu Jūs sniegt vispusīgu palīdzību pie Jums komandētajam 
Sarkanās armijas Gaisa kara spēku mācību iestāžu pārstāvim 
inženierpulkvedim M. Grigorjevam un kara skolu priekšniekiem 
inženierpulkvedim J. Ņikiforovam un inženierpulkvedim I. Blankam 
jautājumos par atbilstošu nepieciešamo telpu piešķiršanu, LPSR TKP un 
LK(b)P CK lēmuma pieņemšanu un tā izsniegšanu uz rokas 
inženierpulkvedim M. Grigorjevam, lai to iesniegtu PSRS Valsts 
aizsardzības komitejā. 

  
Sarkanās armijas 

Gaisa kara spēku štāba priekšnieks 
aviācijas maršals Hudjakovs 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 4.-5. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
 Pie lietas. Kara sektors. Jautājums izlemts CK. 30.03.45. 
  
  
37. Ļeņingradas frontes pavēlnieka vietas izpildītāja 
ģenerālleitnanta Verjovkina-Rohaļska 1945. gada 19. marta 
pavēle frontes karaspēkam par karaspēka daļu izvietošanu 
Aizsardzības tautas komisariāta dzīvokļu fonda telpās 
  

1945. 1945. gada 19. martā 
  

PAVĒLE Nr. 041 
Ļeņingradas frontes karaspēkam 

  
S a t u r s: 
 Par karaspēku daļu izvietošanos Aizsardzības tautas 
 komisariāta dzīvokļu fonda telpās un pasākumiem, lai 
 uzlabotu ēku uzturēšanu kārtībā un remontu - atjaunošanas 
 darbu izvēršanu. 
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Pārbaude ir noskaidrojusi, ka, Sarkanajai armijai atbrīvojot Rīgu, 
Tallinu un Viborgu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem, frontes karaspēks, 
iestādes, mācību iestādes, kā arī civilās iestādes izvietojās un aizņēma 
dzīvokļu fondu, neņemot vērā to, kam aizņemtās telpas piederēja. Tā 
rezultātā, izvietojot šajās pilsētās un vietās armijas aizmugures dienestus, 
vairākas saglabājušās, Aizsardzības tautas komisariātam piederošās ēkas, 
izrādījās civilo iedzīvotāju un citu tautas komisariātu resoru aizņemtas, 
bet karaspēka daļas un iestādes aizņem telpas civilajās mājās un tāds 
stāvoklis turpina palikt līdz pat šim laikam. 

Mēbeles un cits dzīvokļu īpašums, kurš pieder Aizsardzības tautas 
komisariātam, tiek izsaimniekots, ēku remonts un atjaunošanas darbi 
netiek veikti, bet minēto pilsētu garnizoni un armijas aizmugures dienesta 
karaspēka daļas, kuras ir aizņēmušas civiliedzīvotājiem un citiem tautas 
komisariātiem piederošās ēkas, ar saviem spēkiem un līdzekļiem atjauno 
to dzīvokļu fondu, kurš nepieder Aizsardzības tautas komisariātam, 
izlietojot līdzekļus, kuri piešķirti Aizsardzības tautas komisariāta ēku 
remontam un atjaunošanai. 

Lai panāktu vajadzīgo kārtību Aizsardzības tautas komisariātam 
piederošā dzīvokļu fonda ekspluatācijā, Aizsardzības tautas komisariāta 
ēku atjaunošanā un uzturēšanā -  

p a v ē l u: 
  
1)  1)   Rīgas, Tallinas, Viborgas, Tartu un Valmieras garnizona 

Dzīvokļu ekspluatācijas daļas, kuras saistītas ar Aizsardzības 
tautas komisariāta dzīvokļu fonda ekspluatācijas, remontu un 
atjaunošanas darbu vadību minētajās pilsētās un armijas 
aizmugurē pakļaut 8., 23. un 67. armijas aizmugures dienesta 
priekšniekiem, atstājot frontes intendantam tiešu pakļautību 
DzED. 

2)  2)   8., 23. un 67. armijas kara padomēm: 
a)  a)    laikā līdz 1945. gada 30. aprīlim veikt karaspēka daļu 

pārcelšanu uz Aizsardzības tautas komisariāta ēkām, 
atbrīvojot tās no civilajām iestādēm, citu tautas 
komisariātu resoriem (vienalga, kas tās būtu aizņēmis) un 
civilajiem iedzīvotājiem un norādītajā termiņā atbrīvot 
civilo iedzīvotāju un resoru fondu, kuru patreiz ir 
aizņēmušas karaspēka daļas un iestādes armijas 
aizmugures dienesta robežās; 

b)  b)   uzskaitīt un savākt visas mēbeles, kuras pieder 
aizsardzības Tautas komisariātam un kuras atrodas civilo 
iestāžu un iedzīvotāju lietošanā, sakārtojot tās 
ekspluatācijas stāvoklī. 
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8. un 67. armijas kara padomēm noteikt to mēbeļu un 
inventāra atrašanās vietu, kurš piederēja bijušajam 
Baltijas kara apgabalam un uzskaitīts bijušajā 
inventarizācijā, ņemt to uzskaitē un uzskaites sarakstu ar 
frontes aizmugures dienesta priekšnieku iesniegt man līdz 
1945. gada 30. aprīlim. 

1941. 1941. gada inventarizācijas ziņas par telpu un 
mēbeļu piederību Aizsardzības tautas komisariātam 
atrodas pie šo garnizonu DzED priekšniekiem; 

c) karaspēka daļu un iestāžu izvietošanas plānu Aizsardzības 
tautas komisariāta fonda telpās ar frontes aizmugures 
dienesta priekšnieku iesniegt man līdz 1945. gada 15. 
aprīlim. 

Turpmāk jebkādu karaspēka daļu un iestāžu 
izvietošanu Aizsardzības tautas komisariāta fonda telpās 
veikt tikai ar frontes aizmugures dienesta priekšnieka 
apstiprinājumu; 

d)  d)   sastādīt ēku remontu un atjaunošanas darbu plānu un 
ar frontes aizmugures dienesta priekšnieku iesniegt līdz 
1945. gada 25. aprīlim; 

e)  e)    krasi uzlabot visu ēku, dzīvokļu un īpašuma 
ekspluatāciju, nozīmējot katrā kara pilsētiņā atbildīgu 
virsnieku tā novērošanai; 

f)  f)     remontu un atjaunošanas darbu veikšanai sagatavot 
nepieciešamos celtniecības materiālus no vietējiem 
resursiem un organizēt uzņēmumus to izgatavošanai. 

Par remontu - atjaunošanas darbu plānu izpildi ar 
frontes aizmugures dienesta priekšnieku ziņot katra 
mēneša 1., 11. un 21. datumā. 

3.  3.   Pēc tam, kad armijas būs iesniegušas, izskatīt fonda 
esamības un karaspēka daļu izvietošanas plānu aizsardzības 
tautas komisariāta ēkās, kā arī remontu - atjaunošanas darbu 
plānus un par rezultātiem ziņot frontes kara padomei to 
apstiprināšanai. 

  
Ļeņingradas frontes 

karaspēka pavēlnieka vietas izpildītājs 
ģenerālleitnants Verjovkins-Rohaļskis 

Kara padomes loceklis 
ģenerālleitnants A. Kuzņecovs 

Kara padomes loceklis 
ģenerālleitnants N. Solovjovs 

Frontes štāba priekšnieka vietnieks 
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ģenerālleitnants Gvozdņevs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 109.-111.lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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38. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja 
vietnieka A. Petruševa 1945. gada 19. maija lūgums 
Ļeņingradas frontes intendantam ģenerālmajoram Nartovam 
saskaņot karaspēka daļu izvietošanu 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Nr. 409-s      1945. gada 19. maijā 
  

Ļeņingradas frontes intendantam 
ģenerālmajoram b. NARTOVAM 

  
  
Lai izvairītos no daudzām nesaskaņotām darbībām no Ļeņingradas 

frontes karaspēka daļu, bet turpmāk no Ļeņingradas kara apgabala puses, 
lūdzu dot attiecīgo norādījumu visām garnizonu dzīvokļu ekspluatācijas 
daļām Latvijas PSR par stingru nepieciešamību garnizonu dzīvokļu 
ekspluatācijas daļām saskaņot savu darbību ar attiecīgajām pilsētu un 
apriņķu izpildu komitejām jautājumā par karaspēka daļu izvietošanu 
Latvijas PSR teritorijā un sadarbību ar tām. 

Vienlaicīgi lūdzu paredzēt turpmākās stacionārās izvietošanas 
plānus un iesniegt tos Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes speciālajā 
daļā. 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks A. Petruševs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 135. l., 140. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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39. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 21. 
jūnija lēmums par telpu piešķiršanu Baltijas kara apgabala 
štāba izvietošanai 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Rīga       1945. gada 21. jūnijā 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

LĒMUMS Nr. 584-s 
  

Par telpu piešķiršanu Baltijas kara apgabala 
štāba izvietošanai 

  
Saskaņā ar Sarkanās armijas mītnes augstākā virspavēlnieka biedra 

Staļina norādījumu par Baltijas kara apgabala štāba izvietošanu Rīgas 
pilsētā, Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome n o l e m j: 

1.  1.   Piešķirt Rīgas pilsētā Baltijas kara apgabala štāba 
izvietošanai ēkas saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2.  2.   Uzdod Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam b. A. 
Deglavam, Latvijas PSR izglītības tautas komisāram b. 
Strazdiņam, LPSR iekšlietu tautas komisāram b. Eglītim, LPSR 
vietējās kurināmā rūpniecības tautas komisāram b. Žukam, 
LPSR celtniecības un celtniecības materiālu tautas komisāram 
b. Kviesim un to citu organizāciju un iestāžu vadītājiem, kuras 
tiek pārceltas uz citām telpām un sablīvētas, nodrošināt šī 
lēmuma izpildi un divu dienu laikā atbrīvot tās ēkas, kuras uz 
laiku tiek nodotas Baltijas kara apgabala štābam. Pielikums Nr. 
2.* 

3. Uzdot Rīgas garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļai nepieļaut 
dzīvojamo māju pārbūvēšanu un pārkārtošanu par kazarmām 
karaspēka daļu izvietošanai. 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks J. Ronis 
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

lietu pārvaldnieks O. Stanke 
  

LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 9. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b. Kalnbērziņam. Iepazīstināt Ļebedevu. 
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* Netiek publicēts. 

  
  
40. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 21. 
jūnija lēmuma Nr. 584-s pielikums par Baltijas kara apgabala 
štāba izvietošanai pagaidu lietošanā nododamām ēkām 

  
Pielikums Nr. 1 

  
Latvijas PSR TKP 1945. gada 21. jūnija 

LĒMUMS Nr. 584-s 
  

Baltijas kara apgabala štāba izvietošanai pagaidu lietošanā 
nododamo ēku saraksts 

  
  

Nr. p. k.  Mājas adrese Vai 
agrāk 

bija ATK 
pārziņā 

Stāvi Platība Nozīme 

1. Brīvības ielā 
31 

nebija 4 133/4000 nedzīvojamā

2.  Brīvības ielā 
34/36 

nebija 5 48/960 dzīvojamā 

3. Brīvības ielā 
93 

nebija 6 170/3400 dzīvojamā 

4. Brīvības ielā 
95 

nebija 5 66/1400 nedzīvojamā

5. Antonijas 
ielā 12 

nebija 5 35/700 dzīvojamā 

6. Palasta ielā 9 nebija 2,5 30/700 nedzīvojamā
7. Raiņa bulv. 

13 
nebija 3 30/700 nedzīvojamā

8. Raiņa bulv. 
15 

nebija - 1 dzīv./ 
158 

dzīvojamā 

9. Kirova ielā 
23 

nebija 5 100/2000 dzīvojamā 

10. Kirova ielā 
19 

nebija 5 60/1300 dzīvojamā 

11. Valdemāra 
ielā 28 

nebija - 5. ist./100 dzīvojamā 

12. Padomju nebija 5 2 stāvi nedzīvojamā
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bulv. 18 45/700 
13. Skolas ielā 

23 
nebija 2 21/420 dzīvojamā 

14. Raiņa bulv. 
27 

bija 5 80/2200 dzīvojamā 

15.  Kirova ielā 
29, 3. 
korpuss 

bija 3 84/2076 dzīvojamā 

16. Kirova ielā 
31 

nebija 5 75/1700 dzīvojamā 

17. Kirova ielā 
31a 

nebija 5 135/3750 dzīvojamā 

18. Sarkanarmi-
jas ielā 57 

nebija 3 114/2510 fabrika 

19. Strēlnieku 
ielā 1 

nebija 5 60/1900 nedzīvojamā

20. Smilšu ielā 7 bija 4 69/1800 dzīvojamā 
21. Stabu ielā 23 nebija 5 69/1800 dzīvojamā 
22. Sķūņu ielā 

15 
bija 5 1412 nedzīvojamā

23. Lāčplēša ielā 
28-30 

nebija 2 22/604 dzīvojamā 

24. Ģertrūdes 
ielā 2 
(3.korp.) 

nebija 2 34/731 dzīvojamā 

25. Trokšņu ielā 
4 

nebija 2 70/2118 nedzīvojamā

26. Amatu ielā 4 nebija 5 100/2500 nedzīvojamā
27. Kalnciema 

ielā 12a 
nebija 5 25/750 nedzīvojamā

28. Sverdlova 
ielā 14, 
16,18 

nebija 5 25/750 dzīvojamā 

29 Smilšu ielā 7 bija 4 69/1800 dzīvojamā 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
lietu pārvaldnieks (O. Stanke) 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 10. lp. Oriģināls. Tulkojums.
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41. Baltijas frontes Inženieru pārvaldes Dzīvokļu 
ekspluatācijas daļas priekšnieka inženierpulkveža Sirotkina 
1945. gada 9. jūlija dienesta ziņojums par karaspēka daļu, 
štābu un personālsastāva izvietošanu Rīgas pilsētā 
  

SLEPENI 
1945. 1945. gada 9. jūlijā 

  
DIENESTA ZIŅOJUMS 

par karaspēka daļu, štābu un personālsastāva 
izvietošanu Rīgas pilsētā uz 1945. gada 8. jūliju 

  
1.  1.   Frontes štāba un karaspēka daļu štābu nodrošinātība ar 

telpām ir šāda: 
  

Platība kvadrātmetros 
  nepieciešams ir pietrūkst 

Frontes štābs  22 810 21 588 1272 
Garnizona 

karaspēka daļu 
štābi 

  
13 000 

  
2700 

  
10 800 

Pavisam 35 810 24 238 11 572 
  

Rīgas pilsētā pastāvīgi dislocēto karaspēka daļu personālsastāvs 
(izņemot virsniekus) izvietots saglabājušajās Aizsardzības tautas 
komisariāta ēkās. 

2.  2.   Rīgā izvietoto karaspēku daļu un frontes štāba ģenerāļu un 
virsnieku nodrošinātība ar dzīvokļiem: 

  
Platība kvadrātmetros 

  nepieciešams ir pietrūkst 
Frontes štāba 

virsnieki  
45 350 6560 38790 

Karaspēka daļu 
virsnieki 

  
54 000 

  
6000 

  
48 000 

Pavisam 99 350 12 560 86 790 
     

  
3.  3.   Rīgas pilsētā izvietotajām karaspēka daļām un frontes 

štābam nepieciešamā kopējā platība: 
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Platība kvadrātmetros 

 nepieciešams ir pietrūkst 
Dzīvokļi 99 350 12 560 86 790 

Štābu telpas 35 810 24 238 11 572 
Pavisam 135 160 36 798 98 362 

     

  
4. Pašreiz Rīgas pilsētā štābi, karaspēks un hospitāļi aizņēmuši 
šādas telpas: 

  
Platība kvadrātmetros 

  ATK fonds pilsētas fonds pavisam 
Ļeņingradas 

frontes 
karaspēka daļas 

u. c.  

2860 25 100 27 980 

Garnizona 
karaspēka daļas 

14 302 10 990 25 292 

Kara skolas un 
kultūras nami 

10 128 17 300 27 428 

Ļeņingradas 
frontes hospitāļi 

5660 30 291 35 951 

Pretgaisa 
aizsardzības 

2.korpuss 

9445 11 895 21 340 

Baltijas fronte 39 828 29 930 69 258 
Pavisam 81 723 125 506 207 229 

      

  
5. Uz Ļeņingradas frontes karaspēka daļu, hospitāļu, citu karaspēka 
daļu un daļējas pretgaisa aizsardzības artilērijas pulku izvešanas 
rēķina tiks atbrīvotas šādas platības: 

  
Platība kvadrātmetros 

  ATK fonds pilsētas fonds pavisam 
Ļeņingradas 

frontes 
karaspēka daļas 

2860 25 100 27 960 

Ļeņingradas 
frontes hospitāļi 

5660 30 291 35 951 

Pretgaisa 
aizsardzības 

2.korpusa daļas 

- 4805 4905 
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Pavisam 8520 60 296 68 816 
      

  
6. Ja Aizsardzības tautas komisariātam tiks saglabātas tās ēkas, 
kuras pašreiz faktiski aizņem karaspēks, štābi un hospitāļi, tad 
platību trūkums būs šāds: 
  

 Kvadrātmetri 
Pavisam trūkst platību 98 362 

Atbrīvo aizejošās karaspēka daļas 68 816 
Pietrūkst 29 546 

  
7.  7.   Telpu trūkumu - 29 546 m2 ir paredzēts segt: 
  
  
   Kvadrātmetri 

1. Ar štābu telpu sablīvēšanu un to 
nodošanu virsnieku kopmītnēm 

7447 

2. Realizējot Rīgas pilsētas izpildu 
komitejas 1945. gada 29. jūnija 
lēmumu Nr. 18-s par 386 dzīvokļu (ar 
aptuveno platību - 19 600 m2) 
piešķiršanu, atskaitot 51 dzīvokli  3060 
m2 platībā 

16 240 

3. Ar pilsētas papildus fonda piešķiršanu 5659 
  
Visi vajadzību aprēķina skaitļi ņemti tikai no zināmajām karaspēka 

daļām un štābiem, kuri tiks izvietoti Rīgā. Ievedot jaunas karaspēka daļas 
un štābus, vajadzība pēc telpām atbilstoši palielināsies. 

8. Ne visas tās ēkas, kuras atbrīvos Ļeņingradas frontes karaspēka 
daļas un kuras turpmāk paredzētas frontes štābiem, iestādēm un 
dzīvokļiem, ir teritoriāli labvēlīgi izvietotas izmitināšanai. Praktiski 
veicot izvietošanas darbus, ir iespējams nodot pilsētai minētās ēkas 
un agrāk (1941. gadā) no pilsētas saņemtās atsevišķās mājas, kuras 
pieder Aizsardzības tautas komisariātam, piemēram: 
  

Nr. p. k. Adrese Platība m2 Kas aizņēmis 
1. Rūpniecības ielā 19 

(mājas otra puse) 
1348 Pilsētas dzīvokļu 

pārvalde 
2. Tērbatas ielā 40 1672 Privātie īrnieki 
3. Brīvības ielā 157 2993 Privātie īrnieki 
4. Brīvības ielā 107 381 Privātie īrnieki 
5. Kalēju ielā 6 un 1300 Privātie īrnieki 
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citas 
  
Visas šīs ēkas 1941. gadā piederēja PSRS Aizsardzības tautas 

komisariātam un tās aizņēma Sarkanās armijas virsnieku dzīvokļi. 
To māju kopējā platība, kuras palikušas neskartas un kuras 1941. 

gadā piederēja Aizsardzības tautas komisariātam, bet tagad tās 
aizņēmušas privātpersonas, republikāniskās, valsts un Sarkankarogotās 
Baltijas flotes iestādes, ir 38456 m2. 

9.  9.   To platību skaitā, kuras no pilsētas tiek pieprasītas saskaņā ar 
šī dienesta ziņojuma 6. punktu, nepieciešams iekļaut šādas 
mājas: 

  
Nr. p. k. Adrese Kas aizņēmis Platība Kas bija 

aizņēmis 
1941. gadā 

1. Valdemāra 
11a 

Republikas 
Ārlietu taut. 
komisariāts 

579 Apgabala 
pavēlnieka 
dzīvoklis 

2. Baznīcas 25 Republikas 
Sociālās nodr. 
taut. komisariāts 

1092 Kara 
padomes 
loc. un štāba 
priekšnieka 
dzīvokļi 

3. Valdemāra 9 Apriņķa 
prokurors un 
privātpersonas 

2440 Apgabala 
augstāko 
virsnieku 
dzīvokļi 

4. J. Alunāna 1 Republikāniskais 
spec. tirdz. trests 

700 Privātie 
iedzīvotāji 

5. J. Alunāna 2a Pārtikas tirdz. 
taut. kom. tresti 

1200 Privātie 
iedzīvotāji 

    Pavisam 6008   
  
Tas ir, salīdzinot ar papildus pieprasīto platību, 6008-5959 = 

149 m2. 
10. Brīvās apdzīvojamās platības meklēšana saskaņā ar Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas 1945. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 18-s 
rajonu dzīvokļu pārvaldēs notiek ļoti lēni. Galvenokārt tiek 
piešķirti neērti dzīvokļi, ar lielām caurstaigājamām istabām, kas 
nepieļauj vienā dzīvoklī ievietot vairākas virsnieku ģimenes, pie 
tam tie nav labiekārtoti. 
(..) 
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11. Ārkārtīgi smags stāvoklis, lai pilsētā izvietotu štābus un 
personālsastāvu, izveidojies ar mēbelēm, it īpaši ar darbu kabinetu 
un frontes pavēlniecības dzīvokļu mēbelēšanu. Frontes rīcībā 
esošais nelielais mēbeļu daudzums galvenokārt sastāv no dažāda 
veida lētiem mēbeļu modeļiem. 
  
Priekšlikumi: 
Lūgt Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomi un Latvijas K(b)P 

Centrālo komiteju: 
1. Nodot Aizsardzības tautas komisariāta (Baltijas frontes) rīcībā 
dzīvokļu vajadzībām frontes Kara padomes un štāba priekšnieka 
dzīvokļiem: 

a)  a)    māju Valdemāra ielā 11a   - 576 m2 
b)  b)   māju Baznīcas ielā 25   - 1092 m2. 

2.  2.   Nodot Aizsardzības tautas komisariātam (Baltijas frontei) 
pēc īpaša saraksta visas tās ēkas, kuras atbrīvo Ļeņingradas 
frontes karaspēka daļas un iestādes - 50 296 m2. 

3.  3.   Nodot Aizsardzības tautas komisariātam (Baltijas frontei) 
pēc īpaša saraksta visas tās ēkas, kuras pašreiz faktiski aizņem 
garnizona karaspēka daļas, neskaitot š. g. jūnijā frontei 
piešķirtās ēkas ar kopējo platību: 

 pavisam aizņemti pilsētas fondā - 125 506 m2. 
No šī daudzuma jāsaņem tās platības, kuras atbrīvo Ļeņingradas 

frontes karaspēka daļas un iestādes - 50 298 m2. Frontes štābam jūnijā 
piešķirti 22 058 m2. Virsnieku un ģenerāļu dzīvokļiem piešķirti 7263 m2. 
Jānodod garnizona karaspēka daļām 45 887 m2. 

4.  4.   Uzdot Rīgas pilsētas izpildu komitejai pastiprināt 1945. gada 
29. jūnija lēmuma izpildi par 386 dzīvokļu piešķiršanu. 

5.  5.   Piešķirt Karas padomes un štāba priekšnieka darba kabinetu 
iekārtošanai nepieciešamo stila mēbeļu daudzumu no tām 
mēbelēm, kuras atrodas republikas tautas komisariātu rīcībā. 

  
Baltijas frontes Inženieru pārvaldes 

Dzīvokļu ekspluatācijas daļas priekšnieks 
inženierpulkvedis Sirotkins 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 15.-18.. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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42. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka armijas 
ģenerāļa I. Bagramjana 1945. gada 12. jūlija pavēle par 
Baltijas kara apgabala formēšanu 
  

SLEPENI 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
Lietu pārvaldes slepenā daļa 

  
1945. 1945. gada 14. jūlijā 

  
PAVĒLE Nr. 1 

Baltijas kara apgabala karaspēkam 
  

Rīga       1945. gada 12. jūlijā 
  
S a t u r s: Par Baltijas kara apgabala formēšanu 
  
1. Ar PSRS Aizsardzības tauta komisāra 1945. gada 9. jūlija pavēli 

Nr. 0139 Lietuvas un Latvijas PSR sastāvā ir saformēts Baltijas kara 
apgabals. Apgabala pārvalžu formēšana jāveic 1. Baltijas frontes Lauka 
pārvaldei. 

Par Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieku esmu nozīmēts es. 
Par apgabala Kara padomes locekli iecelts ģenerālleitnants M. 

Rudakovs. 
Par apgabala štāba priekšnieku iecelts ģenerālleitnants V. 

Vaškevičs. 
Apgabala pārvalde dislocējas Rīgas pilsētā. 
2.  2.   Līdz ģenerālleitnanta V. Vaškeviča atbraukšanai apgabala 

štāba priekšnieka pienākumu izpildi uzdodu 1. Baltijas frontes 
štāba priekšnieka vietniekam gvardes ģenerālmajoram F. 
Bobkovam. 

3.  3.   Baltijas kara apgabalā iekļaut tās karaspēka apakšvienības, 
kuras minētas pielikumā Nr. 1.* 

Pieņemt apgabala sastāvā tās daļas un iestādes, kuras minētas 
pielikumā Nr. 2*, lai pēc tam, saskaņā ar Sarkanās armijas Ģenerālštāba 
norādījumu, nosūtītu uz citiem kara apgabaliem. 

  
Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieks 

armijas ģenerālis Bagramjans 
BKA Kara padomes loceklis 
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ģenerālleitnants Rudakovs 
Apgabala štāba priekšnieka vietas izpildītājs 

gvardes ģenerālmajors Bobkovs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 131. l., 1. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
* Netiek publicēts. 

  
  
43. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka armijas 
ģenerāļa I. Bagramjana 1945. gada 23. jūlija pavēle par 
kārtības nodrošināšanu Rīgas Jūrmalas vasarnīcu rajonā 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 22 

  
Rīgā, 1945. gada 23. jūlijā 

  
PAVĒLE Nr. 09 

Baltijas kara apgabala karaspēkam 
  

S a t u r s: Par kārtības nodrošināšanu Rīgas Jūrmalas vasarnīcu 
          rajonā 

  
Līdz pat šim laikam karaspēka daļas un iestādes turpina patvaļīgi 

izvietoties Rīgas pilsētas vasarnīcu rajonos. 
Bezsaimnieciskuma rezultātā vasarnīcas tiek sagrautas. Karaspēka 

daļas, iestādes un atsevišķas militārpersonas, aizbraucot, aizved mēbeles 
un iekārtas, ar ko nodara valstij zaudējumus. 

Garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļa tā vietā, lai veiktu 
pasākumus šādas ālēšanās novēršanai, sāka dalīt varu ar Vasarnīcu trestu, 
kas radīja valdības noteiktās vasarnīcu fonda izmantošanas kārtības 
pārkāpumus. 

Lai nodibinātu pienācīgu kārtību Rīgas garnizona vasarnīcu 
rajonos, 

p a v ē l u: 
1.  1.   Tās vasarnīcas, kuras atrodas Rīgas Jūrmalas zonā, nodot 

Vasarnīcu tresta pārziņā un turpmāk aizņemt tikai pēc 
saskaņošanas ar vasarnīcas trestu. 

2.  2.   Rīgas garnizona priekšniekam ģenerālleitnantam Samarskim: 
a)  a)    palielināt Rīgas Jūrmalas kara komandatūras strēlnieku 

nodaļu līdz 15 cilvēkiem un veikt patrulēšanu nakts laikā uz 
to karaspēka daļu un iestāžu rēķina, kuras izvietotas pilsētā; 
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b)  b)   izvest no Rīgas pilsētas vasarnīcu rajoniem šādas 
karaspēka daļas un iestādes: Ļeņingradas frontes 
politsastāva kursus, Jūras kara flotes tautas komisariāta 
pārcelšanas darbu ražošanas 2. izlūkgrupu, 345. Atsevišķo 
ložmetēju - artilērijas bataljonu, Ļeņingradas frontes 
jaunāko leitnantu kursus, pretgaisa aizsardzības 2. korpusa 
1530. zenītartilērijas pulka 3. divizionu, hidrometeodienesta 
atpūtas namu, 138. atsevišķo tiltu celtniecības bataljonu, 
Iekšlietu tautas komisariāta dzelzceļa apsardzes 6 
bataljonus, 10. robežsargu pulka 9 robežapsardzības 
vienības, 130. Latviešu strēlnieku korpusa apakšvienības un 
nocietinātā rajona apakšvienības. 
Piešķirt 15 vasarnīcas latviešu korpusa virsnieku sastāvam 
un 10 vasarnīcas Rīgas jūras līča apsardzes 345. ložmetēju 
artilērijas bataljona virsnieku sastāvam; 

c)  c)    aizliegt karaspēka daļu un iestāžu izvietošanu vasarnīcu 
rajonos bez kara apgabala štāba atļaujas; 

d)  d)   nekavējoties noņemt karaspēka daļu un iestāžu nolikto 
apsardzi pie neaizņemtajām vasarnīcām. Vasarnīcas pret 
aktu nodot Vasarnīcu trestam; 

e)  e)    noteiktā veidā pārtraukt karaspēka daļu un iestāžu 
bezsaimniecisko attieksmi pret vasarnīcu telpām. Aizliegt 
mēbeļu un iekārtu aizvešanu no vasarnīcām; 

f)  f)     nodibināt pienācīgu militāru kārtību norādītajā rajonā, 
saucot pie atbildības tās personas, kuras pārkāpj valdības 
noteikto vasarnīcu izmantošanas kārtību. 

3.  3.   Rīgas garnizona DzED priekšniekam nodot Vasarnīcu 
trestam visas tās vasarnīcas, kuras agrāk aizņēma karaspēka 
daļas un iestādes, kopā ar tajās esošajām mēbelēm, nepieļaujot 
to izņemšanu. 

4.  4.   Kara apgabala intendantam atstāt garnizona DzED rīcībā 
ģenerāļu un virsnieku sastāvam nepieciešamo vasarnīcu skaitu, 
noformējot to nodošanu Vasarnīcu trestam ar Latvijas PSR TKP 
valdības komitejas palīdzību. 

5.  5.   Rīgas garnizona priekšniekam ģenerālleitnantam b. 
Samarskim par šīs pavēles izpildi ziņot man 1945. gada 30. 
jūlijā. 

  
Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieks 

armijas ģenerālis (Bagramjans) 
Baltijas kara apgabala Kara padomes loceklis 
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ģenerālleitnants (Rudakovs) 
Kara apgabala štāba priekšnieks 

ģenerālleitnants (Vaškevičs) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 131. l., 16.-17. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

Lasīju. Iepazīstināt b. Roni, Plūdoni, Čadajevu, Stanki. V. Lācis. 
3.08.45. g. 
Plūdonis. 4.08. 
Stanke. 4.08. 

  
44. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka armijas 
ģenerāļa I. Bagramjana 1945. gada 3. augusta lūgums LPSR 
Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim piešķirt 
kara apgabalam ēkas un dzīvokļus 
  

SLEPENI 
  

PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 
Baltijas kara apgabala  
karaspēka pavēlnieks 

  
1945. 1945. gada 3. augustā 

  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētājam b. V. LĀCIM 
  

K o p i j a: LK(b)P CK sekretāram b. J. Kalnbērziņam 
  
Ar Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1945. gada 26. jūnija lēmumu 

Nr. 392 Rīgas garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļai tika uzdots nodot 
pilsētas Dzīvokļu pārvaldei mājas Pārdaugavā, Meža ielā Nr. 4 un Sētas 
ielā Nr. 1. Šis lēmums tika pieņemts tajās laikā, kad šīs mājas vēl aizņēma 
hospitāļi. 

Saskaņā ar norunu ar Jums un pamatojoties uz Aizsardzības tautas 
komisariāta 1942. gada 20. februāra pavēli, es š. g. 6. jūlijā izdevu pavēli, 
ar kuru uzdevu savam vietniekam ģenerālleitnantam Kosarevam izvest 
karaspēka daļas un hospitāļus no dzīvojamām mājām un visas atbrīvotās 
mājas nodot kara apgabala Dzīvokļu ekspluatācijas daļai, lai tur izvietotu 
virsnieku sastāvu, jo Rīgas pilsētas izpildu komitejai no tās rīcībā esošā 
dzīvokļu fonda nav iespējas nodrošināt ar dzīvokļiem kara apgabala 
virsnieku sastāvu. 

Saskaņā ar dienesta ziņojumu, kuru kara padomes loceklis 
ģenerālleitnants Rudakovs iesniedza LK(b)P CK (b. Ļebedevam) kopējā 
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nepieciešamā apdzīvojamā platība kara apgabala štāba un garnizona 
karaspēku daļu dzīvokļiem ir 99 350 m2, no kuriem 60 000 m2 paredzēts 
saņemt uz to māju un hospitāļu rēķina, kurus atbrīvo Ļeņingradas frontes 
un pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas. 

Līdz š. g. 1. augustam no 8 tūkstošiem štāba un garnizona 
karaspēka daļu virsniekiem dzīvokļos izvietoti tikai 650 cilvēki. Pārējie 
atrodas kazarmu dzīvokļos vai nometnēs. Pēc nometņu laika izbeigšanās 
un karaspēka izvietošanas ziemas mītnēs jautājums par virsnieku sastāva 
dzīvokļiem kļūs katastrofāls. 

Mājā Meža ielā Nr. 4 tagad izvietotas 45 virsnieku ģimenes un 
mājā Sētas ielā Nr. 1 - kara apgabala politsastāva virsnieku kursi - 300 
cilvēki. 

Kara apgabala rīcībā nav telpu, lai atbrīvotu augstākminētās mājas. 
Tādai ievērojamai virsnieku skaita pārcelšanai, bez šaubām, būs virkne 
negatīvu parādību, kas prasīs Rīgas pilsētas izpildu komitejai piešķirt 
atbilstošu apdzīvojamo platību. Minētās mājas ir dzīvokļu tipa un 
pārveidot tās par Radiopunktu laikā, kad pilsētā ir liels dzīvokļu fondu 
trūkums, nav lietderīgi un ir pretrunā ar PSRS TKP norādījumiem par 
dzīvokļu fonda saglabāšanu. 

Es Jūs lūdzu: 
1.  1.   Dot norādījumu par māju Meža ielā Nr. 4 un 4a un Sētas ielā 

Nr. 1 nodošanu Baltijas kara apgabalam. 
2.  2.   Piešķirt tiesības Baltijas kara apgabalam izvietot virsnieku 

sastāvu tajās pilsētas fonda dzīvojamās mājās, kuras atbrīvo 
karaspēka daļas un hospitāļi. 

3.  3.   Uzdot Rīgas pilsētas izpildu komitejai pilnīgi nodrošināt 
kara apgabalu ar virsnieku sastāvam nepieciešamajiem 
dzīvokļiem. 

  
Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks 

armijas ģenerālis I. Bagramjans 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 131. l., 22.-23. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

Lasīju. V. Lācis. 3.08.45. g. 
Plūdonis. 9.08. 
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45. Izvilkums no Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1945. gada 4. 
augusta lēmuma par iedzīvotāju pārcelšanu no Bolderājas un 
Daugavgrīvas 
  

Kopija 
1945. gada 4. augustā 

  
Rīgas pilsētas izpildu komitejas 

LĒMUMS 
  

Par iedzīvotāju pārcelšanu no Bolderājas un Daugavgrīvas 
  

Pamatojoties uz LK(b)P CK 1945. gada 21. marta lēmumu, 
protokols Nr. 103, § 5 “Par teritorijas atsavināšanu PSRS Jūras karas 
flotes tautas komisariāta Rīgas jūras kara bāzes celtniecībai”, Rīgas 
pilsētas izpildu komiteja n o l ē m a: 

1. Līdz 1945. gada 20. augustam veikt iedzīvotāju pārcelšanu no 
Bolderājas-Daugavgrīvas ciemata saskaņā ar noteikto atsavināšanas 
plānu, piešķirot pārceļamajiem atbilstošu apdzīvojamo platību, bet māju 
īpašniekiem piešķirot pēc vērtības līdzvērtīgas atsevišķas dzīvojamās 
mājas sekojošā kārtībā: 

a)  a)    zvejniekus un viņu ģimenes, skaitā 30 ģimenes, kuras ir 
zvejnieku arteļa biedri, pārcelt uz tām piešķirtajām mājām 
ciematā “Buļļuciems” un “Stirnasrags” Rīgas Jūrmalas rajonā; 

b)  b)   fabriku “Lignums”, “Ķemmdzija”, Ceļu satiksmes tautas 
komisariāta kokmateriālu rūpnīcas un “Būvkeramikas” 
strādniekus un viņu ģimenes, skaitā 26 ģimenes, izvietot mājās, 
kuras pieder fabrikām “Lignums”, “Ķemmdzija”, 
“Būvkeramika” un Ceļu satiksmes tautas komisariāta 
kokmateriālu rūpnīcai; 

c)  c)    Bolderājas skolu skolotājus un iestāžu kalpotājus, skaitā 16 
ģimenes, izvietot Rīgas pilsētas Ļeņina rajonā; 

d)  d)   nestrādājošo iedzīvotāju ģimenes, skaitā 86, izvietot tām 
piešķirtajās mājās Asaros, Mellužos un Dubultos Rīgas 
Jūrmalas rajonā. 

(..) 
9. Lūgt Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieku dot rīkojumu 

karaspēka daļai l. p. 43690, kura aizņem fabrikas “Lignums” māju, to 
atbrīvot, lai atbrīvotajā mājā varētu izvietot tos fabrikas “Lignums” 
strādniekus, kuri jāpārceļ no Daugavgrīvas, kā arī dot rīkojumu karaspēka 
daļām Nr. 13837 un 01473 atbrīvot to Daugavgrīvas ciematā aizņemtās 
mājas, lai tās nodotu celtniecības priekšniekam b. Afanasjevam. 
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(..) 
  

Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
priekšsēdētājs A. Deglavs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 373. l., 243.- 245. lp. Kopija. Tulkojums. 

  
  
46. Ģenerālmajora Peškova 1945. gada 9. augusta lūgums 
Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam A. Deglavam 
piešķirt dzīvokļus Baltijas flotes zemūdeņu brigādes 
virsniekiem 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
1945. 1945. gada 9. augustā 

  
Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam 

b.  b.   DEGLAVAM 
  

K o p i j a: LPSR TKP priekšsēdētājam b. Lācim 
        LK(b)P CK sekretāram b. Kalnbērziņam 
  
Ar jūras kara flotes tautas komisāra lēmumu Sarkankarogotās 

Baltijas flotes sarkankarogotā zemūdeņu brigāde tiek pārdislocēta uz 
Rīgas pilsētu kā uz pastāvīgu bāzēšanās vietu. 

Ņemot vērā brigādes personālsastāva lielos nopelnus dzimtenes 
labā Tēvijas kara laikā, personālsastāva ilgstošu prombūtni no savām 
ģimenēm, kā arī zemūdens flotes dienesta specifiku un grūtības, 
sarkankarogotās zemūdeņu brigādes personālsastāvam nepieciešamas 
vislabāk iekārtotas un ērtas dzīvojamās telpas. 

Pievienojot augstākā, vecākā un vidējā virsnieku sastāva, Padomju 
Savienības varoņu un virsdienesta zemūdeņu speciālistu sarakstus, es 
lūdzu Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes priekšnieka norādījumus par 261 
dzīvokļa piešķiršanu Sarkankarogotās Baltijas flotes Rīgas kara ostai. No 
tiem 61 dzīvokli Rīgas pilsētas centrālajos rajonos augstākā un vecākā 
virsnieku sastāva un Padomju Savienības varoņu vajadzībām un 200 
dzīvokļus citos Rīgas pilsētas rajonos vidējā virsnieku sastāva un 
virsdienesta speciālistu vajadzībām. 
P i e l i k u m ā: saraksts uz 8 lapām tikai pie 1. un 4. eksemplāra.* 

  
Ģenerālmajors Peškovs 
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LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 26. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b.  b.     Kalniņš iepazīstināts. 16.07. Paraksts nesalasāms. 
  
* Netiek publicēts. 

  
47. PSRS Jūras kara flotes tautas komisariāta pilnvarotā 
pulkveža Kostišina 1945. gada 13. augusta ziņojums LPSR 
TKP priekšsēdētājam V. Lācim, LK(b)P CK sekretāram J. 
Kalnbērziņam un Baltijas kara apgabala karaspēka 
pavēlniekam armijas ģenerālim I. Bagramjanam par 
sarkankarogotās krasta aizsardzības karaskolas pārcelšanu uz 
Rīgu 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
PSRS JKF Tautas komisariāta pilnvarotais 

pulkvedis V. Kostišins 
  

1945. 1945. gada 13. augustā 
  

ZIŅOJUMS Nr 01 
Latvijas PSR TKP priekšsēdētājam b. V. LĀCIM 

Latvijas K(b)P CK sekretāram b. J. KALNBĒRZIŅAM 
Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlniekam 

Padomju Savienības varonim armijas ģenerālim b. I. BAGRAMJANAM 
  

K o p i j a: PSRS Jūras kara flotes tautas komisāra vietniekam flotes  
         admirālim b. I. Isakovam 

  
Saskaņā ar Jūsu piekrišanu izvietot Rīgas pilsētā JKF 

sarkankarogoto krasta aizsardzības karaskolu un no tā izrietošajiem 
apstākļiem veikti šādi pasākumi: 

a)  a)    tie skolas kursanti, kuri pabeiguši praksi rūpniecības 
uzņēmumos Ļeņingradā, Saratovā, Krasnojarskā un Čeļabinskā, 
telegrāfiski ir aizturēti prakses objektos, lai no turienes dotos uz 
skolas pastāvīgās dislokācijas vietu - Rīgas pilsētu, jo skolu 
atpakaļ uz Vladivostoku nosūtīt nav iespējams; 

b)  b)   sakarā ar to, ka skolu Vladivostokā nav iespējams 
nokomplektēt ar maiņas sastāvu (kursantu uzņemšana pirmajos 
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kursos), ko radījuši kara apstākļi Tālajos Austrumos, kursantu 
uzņemšana no rietumu apgabaliem pārcelta uz Rīgu; 

c)  c)    speciālā komanda skolas pieņemšanas pasākumu veikšanai, 
kura savlaicīgi bija izsaukta no Vladivostokas un gaidīja 
izsaukumu Sevastopolē, pa telegrāfu ir izsaukta uz Rīgu. 

Ņemot vērā ārkārtīgi ierobežotos termiņus, lai izpildītu 
organizatoriskos un remontu-celtniecības pasākumus skolas izvietošanai 
Rīgas pilsētā, es neatlaidīgi lūdzu pieņemt lēmumu par JKF 
sarkankarogotās krasta aizsardzības karaskolas izvietošanu pēc viena no 
ziņojumā Jums izklāstītajiem izvietošanas variantiem un skolai paredzēto 
ēku steidzamu atbrīvošanu. 

  
PSRS JKF tautas komisariāta pilnvarotais 

pulkvedis Kostišins 
  

LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 27.-28. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b. Kalnbērziņš ir iepazīstināts.  
b. Celovs ir iepazīstināts. 
b. Krūmiņam. Pasekojiet, kā šis jautājums tiks izlemts Tautas 
Komisāru Padomē. 3.10.45. 
Paraksts nesalasāms. 
LPSR TKP lēmums Nr. 805 pieņemts 1945. g. 31.08. 
Tālāk teksts nesalasāms. 

  
  
48. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka vietnieka 
materiālās apgādes jautājumos ģenerālmajora Novikova 1945. 
gada 23. augusta lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomes 
priekšsēdētājam V. Lācim piešķirt telpas Baltijas kara 
apgabala pretizlūkošanas pārvaldei “Smerš” 
  

1945. 1945. gada 23. augustā 
  

LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam 
V.  V.  LĀCIM 

  
Baltijas kara apgabala pretizlūkošanas pārvaldes ”Smerš” 

patreizējā izvietošana pilnīgi neatbilst šīs ieroču šķiras darba 
specifiskajām prasībām. 

Lai pārvaldei radītu nepieciešamos darba apstākļus, es lūdzu Jūsu 
lēmumu tās izvietošanai nodot divas mājas: 

1.  1.   Māju Strēlnieku ielā Nr. 9 ar lietderīgo platību 2300 m2. Šo 
māju dzīvokļiem ir aizņēmis Iekšlietu tautas komisariāta 
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karaspēka 10. robežsargu vienības personālsastāvs, kura tagad 
tiek pārcelta uz Pārdaugavu. 

2.  2.   Māju Strēlnieku ielā Nr. 7 ar lietderīgo platību 483 m2. Šajā 
mājā dzīvo 17 Rīgas pilsētas civiliedzīvotāji, kuri aizņem 356 
m2 un Rīgas pilsētas dzīvokļu nodaļas strādnieki. 

Kara apgabala pretizlūkošanas pārvaldes “Smerš” izvietošana šajās 
mājās nodrošinās tās normālu darbu. 

  
Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka 

vietnieks materiālās apgādes jautājumos 
ģenerālmajors Novikovs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 131. l., 58. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  

49. LPSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 31. augusta 
lēmums Nr. 805 par PSRS JKF sarkankarogotās krasta 
aizsardzības karaskolas izvietošanu Rīgas pilsētā 
  

1945. 1945. gada 31. augustā 
  

LPSR Tautas Komisāru Padomes 
LĒMUMS Nr. 805 

  
Par PSRS JKF sarkankarogotās krasta aizsardzības 

karaskolas izvietošanu Rīgas pilsētā 
  
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome nolemj: 
1.  1.   Apmierināt PSRS Jūras kara flotes tautas komisariāta 

iesniegumu par JKF sarkankarogotās krasta aizsardzības 
karaskolas izvietošanu Rīgas pilsētā uz bijušās fabrikas 
“Holmas manufaktūra” ēku bāzes. 

2.  2.   Turpmāk, līdz speciālu ēku uzcelšanai, nodot Jūras kara 
flotes tautas komisariātam minētajiem mērķiem zemāk 
norādītās telpas Rīgas pilsētā: 

a)  a)    bijušās fabrikas “Holmas manufaktūra” ēkas Mazajā 
Nometņu ielā Nr. 16 tajās robežās, kuras norādītas 
pievienotajā kopijā no pilsētas plāna. 

3.  3.   Uzdot Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam b. A. 
Deglavam: 

a)  a)    līdz 1945. gada 20. augustam (tā tekstā) atbrīvot tās 
telpas, kuras ar šo lēmumu tiek nodotas JKF tautas 
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komisariātam, pārvietojot iestādes, kuras tās aizņem, uz 
citām ēkām; 

b)  b)   piešķirt JKF tautas komisariātam Rīgas pilsētā 
nepieciešamo dzīvokļu daudzumu JKF sarkankarogotās 
krasta aizsardzības karaskolas virsnieku un pasniedzēju 
izvietošanai. 

4.  4.   Uzdot Latvijas PSR Valsts plāna komisijai (b. Veldre) 
piešķirt JKF sarkankarogotajai krasta aizsardzības karaskolai 
vietējās rūpniecības minimāli nepieciešamos celtniecības 
materiālus remontu un atjaunošanas darbu veikšanai piešķirtajās 
ēkās. Izpildes termiņš - 1945. gada 25. augusts (tā tekstā). 

5.  5.   Uzdot LPSR Mežrūpniecības tautas komisariātam (b. 
Gustsons) un LPSR Vietējās rūpniecības tautas komisariātam 
(b. Ļebedevs) izvietot JKF sarkankarogotās krasta aizsardzības 
karaskolas pasūtījumus klašu un kazarmu mēbeļu izgatavošanai, 
daļēji izmantojot pasūtītāja darbaspēku. 

Pasūtījumu izpildes termiņš - 1945. gada 15. oktobris. 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
priekšsēdētājs (V. Lācis) 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
lietu pārvaldnieks (O. Stanke) 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 29. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
Rīkojumu deva LPSR TKP priekšsēdētājs Lācis. 1945. g. 5.10. 
Paraksts nesalasāms. 
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50. Baltijas kara apgabala dzīvokļiem aizņemto vasarnīcu 
saraksts Rīgas Jūrmalā 
  

1945. 1945. gada septembris 
  

Nr. p. k. Adrese m2 
  1. Rīgas Jūrmala   
1. Meierovica prospekts 38 394 
2. Meierovica prospekts 36 500 
3. Meierovica prospekts 31 318 
4. Meierovica prospekts 31 74 
5. Dzintaru [prospekts] 3 415 
6. Dzintaru [prospekts] 3 298 
7. Dzintaru [prospekts] 3 67 
8. Dzintaru [prospekts] 5 323 
9. Ķemeru iela 42/44 257 
10. Bulduru prospekts 100 270 
11. Bulduru prospekts 57 312 
12. Bulduru prospekts 57 160 
13. Bulduru prospekts 55 207 
14. Bulduru prospekts 55 179 
15. Bulduru prospekts 55 54 
16. Bulduru prospekts 114 284 
17. Kara (domājams, Kāpu) iela 77 500 
18. Kara (domājams, Kāpu) iela 77 414 
19. Kara (domājams, Kāpu) iela 77 405 
20. Kara (domājams, Kāpu) iela 77 60 
21. Kara (domājams, Kāpu) iela 77 28 
22. Rotas iela 9 238 
23. Rotas iela 9 109 
24. Bulduru prospekts 101 303 
25. Bulduru prospekts 103 278 
26. Bulduru prospekts 105 382 
27. Bulduru prospekts 107 351 
28. Bulduru prospekts 109 433 
29. Bulduru prospekts 111 314 
30. Bulduru prospekts 113 404 
31. Bulduru prospekts 131 276 
32. Meža iela 113 345 
33. Meža iela 212 320 
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34. Rotas iela 2 384 
35. Rotas iela 4 290 
36. Rotas iela 6 315 
37. 20. līnija 4 274 
38. Rotas iela 1 244 
39. Meža prospekts 117 281 
40. Meža prospekts 125 294 
41. Dzintaru prospekts 7 263 
42. Dzintaru prospekts 8 310 
43. Dzintaru prospekts 9 247 
44. Dzintaru prospekts 11 327 
45. Dzintaru prospekts 13/15 405 
46. Dzintaru prospekts 17 375 
47. Smiltenes iela 3/5 251 
48. Bulduru prospekts 1 283 
49. Bulduru prospekts 1 121 
50. Bulduru prospekts 3 145 
51. Bulduru prospekts 3 37 
52. Bulduru prospekts 3 239 
53. Bulduru prospekts 5 141 
54. Bulduru prospekts 5 225 
55. Bulduru prospekts 5 80 
56. Bulduru prospekts 4 378 
57. Bulduru prospekts 7 398 
58. Bulduru prospekts 7 1401 
59. Bulduru prospekts 10 578 
60. Bulduru prospekts 9 860 
61. Bulduru prospekts 11 366 
62. Bulduru prospekts 11 77 
63. Bulduru prospekts 11 102 
64. Bulduru prospekts 13 958 
65. Bulduru prospekts 13 154 
66. Bulduru prospekts 15 103 
67. Bulduru prospekts 15 188 
68. Bulduru prospekts 49 915 
69. Bulduru prospekts 75 323 
70. Bulduru prospekts 121 480 
71. Bulduru prospekts 138 426 
72. Bulduru prospekts 65 454 
73. Bulduru prospekts 86 388 
74. Brīvības ielā 110 440 



85 
 

75. Vienības prospekts 20 589 
  Vecāķi   
76. Jūras prospekts 15 193 
77. Jūras prospekts 15 197 
78. Daugavas prospekts 4 203 
79. Daugavas prospekts 7 210 
80. Upes prospekts 19 179 
81. Upes prospekts 19 325 
82. Upes prospekts 19 44 
83. Upes prospekts 11 499 
84. Upes prospekts 6 200 
85. Rīgas prospekts 10 376 
86. Rīgas prospekts 4 260 
87. Rīgas prospekts 13/15 464 
88. Rīgas prospekts 14 338 
89. Rīgas prospekts 21 107 
90. Rīgas prospekts 21 219 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 47.-49. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

   
51. LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas sekretāra K. Novikova un 
Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieka 
Ansona 1945. gada 11. septembra ziņojums VK(b)P CK 
Latvijas biroja priekšsēdētājam N. Šataļinam un LK(b)P 
sekretāram J. Kalnbērziņam par karaspēka daļu aizņemtajām 
telpām Rīgas pilsētā 
  

PILNĪGI SLEPENI 
Rīgā, 1945. gada 11. septembrī 

  
VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētājam b. N.ŠATAĻINAM 

Latvijas K(b)P CK sekretāram b. J. KALNBĒRZIŅAM 
  

Sakarā ar Baltijas kara apgabala štāba dislokāciju Rīgā un 
ievērojama skaita karaspēka daļu ievešanu, kuras pilsētā aizņēmušas 532 
mājas ar apdzīvojamo platību 387 559 m2 un dzīvokļus ar kopējo platību 
285 532 m2, bet pavisam - 673 191 m2, jeb 21,7 % no kopējā pilsētas 
dzīvokļu fonda, bez tam Rīgas Jūrmalā karaspēka daļas aizņēmušas 
28340 m2 (90 mājas), ir radies pilnīgi nenormāls stāvoklis. 

Latvijas K(b)P Rīgas pilsētas komiteja un pilsētas izpildu komiteja 
lūdz Jūsu iejaukšanos, lai pārtrauktu kā karaspēka daļu, tā arī štāba 
turpmāko izvietošanu Rīgas pilsētā. 
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Vairāki pilsētas rajoni ir pārpildīti ar karaspēka daļām, kā, 
piemēram, Staļina rajons, kur karaspēka daļas aizņēmušas 38,2 % 
apdzīvojamās platības, Ļeņina rajonā - 38,8 %, Sarkanarmijas rajonā - 41 
%, Kirova rajonā - 51,1 %, Proletāriešu rajonā - 17,5 % un Maskavas 
rajonā - 13,6 %. 

Tas viss radījis ārkārtīgas grūtības demobilizēto, reevakuēto un 
repatriēto izvietošanā. 

Sakarā ar to, ka apgabala pavēlniecība turpina kategoriski uzstāt to, 
lai arī turpmāk kara apgabalam tiktu piešķirtas kā mājas, tā arī liels skaits 
dzīvokļu (pašreiz papildus pieprasīti 450 dzīvokļi un 8 mājas virsnieku 
izmitināšanai bez tam pārsūtīšanas punktam - 2 mājas, lauku pastam - 1 
un viesnīca), pēdējos mēnešos civiliedzīvotāji (izņemot militārpersonas 
un viņu ģimenes) apdzīvojamo platību nesaņem, bet tajā pat laikā Kirova 
rajonā apdzīvojamās platības saņemšanu gaida 915 strādnieki un 
kalpotāji, Staļina rajonā - 412 ģimenes,  Proletāriešu rajonā - apmēram 
400. 

Lūdzam jūs izvirzīt apgabala pavēlniecībai jautājumu par to 
karaspēku daļu, kuras izvietotas dzīvojamās mājās, pārvietošanu kazarmu 
stāvoklī un daļas štābu, kuri izvietoti pilsētas centrā, izvešanu. 

Lūdzam arī dot norādījumu Latvijas PSR Tautas Komisāru 
Padomei par to, lai pārtrauktu to dzīvojamo namu nodošanu dažādu 
iestāžu izvietošanai, kuras dažādiem resoriem nodevušas 341 māju ar 
kopējo platību 205 000 m2. 

Tām iestādēm un organizācijām, kurām telpas ir ārkārtīgi 
nepieciešamas, piešķirt mājas, kurās vajadzīgs atjaunošanas remonts, jo 
pilsētas celtniecības organizācijām nav pa spēkam tās sakārtot. 
P i e l i k u m ā:  1. Izziņa par karaspēka daļu un militārpersonu  
   aizņemtajām mājām un dzīvokļiem. 

  2. Izziņas (pa rajoniem) par karaspēka daļu   
   aizņemtajām apdzīvojamām platībām.* 

  
Latvijas K(b)P Rīgas pilsētas komitejas sekretārs K. Novikovs 

Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks Ansons 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 38.-39. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b, Ļebedevam. Nepieciešams kopā ar TKP sagatavot CK un TKP 
lēmuma projektu par karaspēka daļu izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā. 
J. Kalniņš. 15.9.45. 
  
* Netiek publicētas. 
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52. Izziņa par Baltijas kara apgabala nodrošināšanu ar 
apdzīvojamo platību un Rīgas pilsētas dzīvokļu fonda 
ekspluatācijas sakārtošanu 
  

IZZIŅA 
par Baltijas kara apgabala nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 

un Rīgas pilsētas dzīvokļu fonda ekspluatācijas sakārtošanu, kura 
sastādīta uz 1945. gada 21. septembri uz  pie Latvijas PSR Tautas 
Komisāru Padomes priekšsēdētāja b Lāča notikušās apspriedes 

stenogrammas pamata 
  

Rajona 
izpildu 
komitejas 
nosaukums 
un izpildu 
komitejas 
priekšsēdētāj
a vārds 

Viss 
dzīvokļ
u fonds 
(m2) 

Tajā skaitā 
karaspēka daļu un 
militārpersonu 
aizņemtie m2 
  

Aizņemts 
  

Bezsai
m-nieku 
platība 
m2 

    pavisa
m 

no tā 
nenoformē
ti 

karas- 
pēka d. 
un 
militār-
persona
s 

civili
e 
iedzī
-
votāj
i 

  

Sarkanarmija
s-Čeipsta 

271 
870 

146 
809 

34 800 54,0 46,0 - 

Ļeņina-
Grams 

216 
000 

94 371 32 760 44,0 56,0 - 

Maskavas-
Bendrups 

200 
000 

32 290 ? 16,0 84,0 - 

Kirova-
Antons 

113 
6000 

500 
000 

3000 26,0 74,0 - 

Staļina-
Šillerts 

418 
000 

158 
340 

19 678 38,0 62,0 - 

Proletāriešu-
Matrozis 

713 
000 

186 
946 

? 25,0 75,0 - 

Pavisam 2954 
870 

918 
120 

- 31,0 69,0 - 

Bez tam: 
Rīgas 

447 
259 

43 222 24 336 - - 396 289 
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Jūrmala-
Luika  

  
Slikti notiek māju noformēšana karaspēka daļām. Piemēram, 

Sarkanarmijas rajonā Platones ielā 23 mājā vasarnīcā dzīvo 3 karavīri. 
Karaspēka daļa aizbrauc. Pēc pulkveža Masļukova norādījuma tajā ieiet 
citas militārpersonas, nenoformējot to attiecīgā militārajā organizācijā. 
Māja Platones ielā 23 ir piešķirta Skolotāju namam, taču to bez ordera 
aizņem militārpersonas. 

Bieži ir gadījumi, kad telpas bez attiecīgas atļaujas tiek pārbūvētas. 
Tā, piemēram, 4 stāvu māja Bauskas ielā ar izpildu komitejas lēmumu ir 
paredzēta Bērnu slimnīcas medicīnas māsu kursiem, taču māju aizņēmusi 
karaspēka daļa Nr. 57910 un sākusi tās iekšējo pārbūvi. Ļeņina rajonā 10. 
robežsargu vienība saņēma māju, kuras teritorijā ir mazi šķūnīši. Šos 
šķūnīšus tagad bez attiecīgas atļaujas nojauc. Karaspēka daļa Nr. 53706 
aizņem 52 mājas, taču īres maksu nemaksā. Maskavas rajonā īpaši slikts 
stāvoklis ir ar māju remontiem. Rajonā nav neviena dzīvokļa, kuros 
nebūtu vajadzīgs remonts. Īpaši liels remonts nepieciešams tām mājām, 
kurās agrāk bija izvietots vācu karaspēks. Bieži ir arī māju patvaļīgas 
ieņemšanas gadījumi. Piemēram, Padomju bulvārī Jūras flote 
medikamentu noliktavas vajadzībām aizņem 8 istabu dzīvokli. 

Novēroti daudzi nejēdzīgas attieksmes gadījumi dzīvokļu lietā. 
Marijas ielā māju Nr. 70 aizņem rūpnīca Nr. 29. Labi dzīvokļi ar visām 
ērtībām, parketa grīdas - tas viss ir pārvērsts pilnīgi nelietojamā stāvoklī. 

Īpaši slikts stāvoklis ar māju noformēšanu ir Staļina rajona 
Mežaparkā. Līdz šim laikam karaspēka daļas nav noformējušas 95 mājas 
ar kopplatību 19 673 m2. Daudzas mājas stāv tukšas. Tām pielikta 
apsardze, kura rajona izpildu komitejas darbiniekus mājās neielaiž. 

Biedrs Matrozis (Proletāriešu rajons) vērsa uzmanību uz to, ka karš 
ir beidzies un līdz ar to zudusi nepieciešamība atstāt karaspēka daļas 
pilsētā. Piemēram, Valdemāra ielā mājas Nr. 40, 45, 47, 48, 57/59, 65 
aizņem Iekšlietu tautas komisariāta pulks. Tādējādi kazarmas ierīkotas 
labās dzīvojamās mājās. Dažās istabās sienas ir izjauktas, remonts netiek 
veikts, centrālā apkure nedarbojas utt. 

Nepieciešams karaspēka daļas no pilsētas centra dzīvojamām 
mājām pārcelt uz pilsētas nomali, uz speciāli ierādītām telpām. 

Aktuāli ir tagad izvirzīt jautājumu arī par dzīvokļu sablīvēšanu un 
pašsablīvēšanos. Pirmām kārtām tajos dzīvokļos, kurus pilsētā aizņem 
“mietpilsoņi”. 

Nedaudz saspringts stāvoklis ir ar tām karaspēka daļām, kuras no 
jauna ierodas Rīgā, kā arī ar demobilizētajiem un Tēvijas kara invalīdiem. 
Tā, piemēram, Kirova rajonā sakrājušies 1307 iesniegumi par 
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apdzīvojamās platības piešķiršanu. To vidū ir arī daudz atbildīgo 
darbinieku iesniegumu. 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 82.-83. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
53. LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 
1945. gada 21. septembrī sasauktās apspriedes pieraksts par 
Baltijas kara apgabala apgādāšanu ar apdzīvojamo platību un 
Rīgas pilsētas dzīvokļu fonda sakārtošanu 
  

1945. 1945. gada 21. septembrī 
  

APSPRIEDE 
pie LPRS Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja jautājumā par 
Baltijas kara apgabala nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību un 
Rīgas pilsētas dzīvokļu fonda sakārtošanu 

  
P i e d a l ī j ā s: no LPSR TKP -  TKP priekšsēdētājs b.Lācis, 

Kara daļas priekšnieks b. 
Šarapovs, Komunālās 
saimniecības daļas priekšnieks 
b. Čadarainis; 

no BKA -ģenerālmajors Safronovs, 
apakšpulkvedis Semeničevs, 
ģenerālmajors Ļeontjevs, pulkvedis 
Belousovs, pulkvedis Gudzi, 
apakšpulkvedis Volkovs, 
apakšpulkvedis Ļipins, majors 
Kuzņecovs, kapteinis Simkins; 
  
Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Deglavs, Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks b. Ansons, 
partijas pilsētas komitejas sekretāre b. 
Degteva; 

no Iekšlietu tautas komisariāta -  milicijas priekšnieks b. Košeļevs; 
LPSR prokurora vietnieks 
b. Čerkesovs; 
  
Kirova rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Antons; 
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Staļina rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Šillerts, 
Proletāriešu rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Matrozis, 
Maskavas rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Bendrups, 
Sarkanarmijas rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Čeipsta,  
Rīgas Jūrmalas izpildu komitejas 
priekšsēdētājs b. Luika, 
Ļeņina rajona Dzīvokļu daļas 
priekšnieks b. Grams. 

Biedrs Lācis: 
Mēs šeit esam sapulcējušies, lai uzklausītu rajonu izpildu komiteju 

priekšsēdētājus par to, kāds ir dzīvokļu saimniecības stāvoklis. Ir vesela 
rinda signālu, kuri liek mums satraukties. Mēs tagad uzklausīsim rajonu 
izpildu komiteju priekšsēdētājus, apmainīsimies domām un izdarīsim 
atbilstošus secinājumus. 

  
Biedrs Čeipsta (Sarkanarmijas rajons): 
Pārdaugavā dzīvokļu fonds ir 271 870 m2. Kā mēs šo dzīvokļu 

fondu sadalījām? Karavīru ģimenes aizņēma 59 dzīvokļus, demobilizētie 
- 100 dzīvokļus, atbraucēji un Tēvijas kara invalīdi - 635 dzīvokļus un 
karavīri - 1383 dzīvokļus. 

Bez tam karavīru vajadzībām paņemtas 120 mājas. No 120 mājām 
noformētas 23 mājas un nenoformētas 97 mājas jeb 464 dzīvokļi. 

Tādējādi no kopējā dzīvokļu fonda rajonā civiliedzīvotāji ir 
aizņēmuši 54 % un karavīri - 46 %. Es šeit domāju gan Baltijas kara 
apgabala karavīrus, gan arī Jūras kara flotes karaspēka daļas. 

Pie mums slikti notiek māju noformēšana. Lūk, piemēram, ņemsim 
Platones ielu Nr. 23. Šī māja ir vasarnīca. Tajā dzīvo 3 cilvēki, karavīri. 
Karaspēka daļa aizbrauc, bet tajā pēc pulkveža Masļukova norādījuma jau 
iegājuši jauni cilvēki. Kamdēļ šo māju nevar noformēt attiecīgā 
organizācijā? Māja atrodas antisanitārā stāvoklī. Māja Platones ielā Nr. 
2/3 - šī māja ir atdota Skolotāju namam, bet tajā iegāja biedri karavīri un 
atļauju neprasa. Dzīvo bez ordera. Cita māja -  Merkus (domājams, 
Medus) ielā Nr. 20. Tur iekārtojās divi biedri, neraugoties uz to, ka šī 
māja atdota Bērnu dārzam. 

Es uzskatu, ka šī lieta jāsakārto. 
Rajonā bez orderiem aizņemti 287 dzīvokļi. Man ir Aizsardzības 

tautas komisariāta biedru saraksts. Viņi raksta, ka esot aizņēmuši tādus un 
tādus dzīvokļus un lūdz Dzīvokļu daļu to noformēt r orderiem. Ir 
jānoformē likumīgi. 
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Bauskas ielā ir četrstāvu māja. Ar izpildu komitejas lēmumu tā 
paredzēta bērnu slimnīcas medicīnas māsu kursiem. Šo māju aizņem 
karaspēka daļa Nr. 571910. Mūs tajā neielaiž. Kaut ko tur pārbūvē. Bet 
pārbūvei nepieciešama atļauja. To vajag noformēt ar valsts dokumentiem. 

Bez tam mums nav noformētas 97 mājas, bet, ja tās nav 
noformētas, tad arī par tām netiek maksāts. Mēs vietējā budžetā ciešam 
būtiskus zaudējumus, jo jātaisa remonts, bet samaksa par dzīvokļiem 
netiek saņemta. Šis jautājums būs jārisina. No vairāk nekā 200 
dzīvokļiem samaksa neienāk. Es esmu pārtraucis noformēt dokumentus 
šiem 200 dzīvokļiem, kuri aizņemti patvaļīgi. Arī māju pārvaldniekiem ar 
šiem dzīvokļiem ir daudz rūpju. 

  
Biedrs Grams (Ļeņina rajons): 
Pavisam rajonā ir 216 000 m2 apdzīvojamās platības. Karaspēka 

daļas aizņēmušas 1150 dzīvokļus ar platību 34 372 m2 un 11 mājas ar 
platību 59 999 m2. No šī skaita 52 mājas vēl līdz šim laikam nav 
noformētas, 156 dzīvokļus aizņēmušas garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas 
rajona militārpersonas. Arī tie nav noformēti. 

Ir gadījumi, ka dzīvoklis tiek aizņemts, bet saimnieks tajā nedzīvo 
trīs, četrus mēnešus un neparādās. 

Bija arī gadījumi, kad biedrs Sidorovs vecos orderos ierakstīja 
jaunus uzvārdus, lai nevajadzētu noformēt nepareizi aizņemtās mājas. 

10. robežsargu vienība saņēma mājas, kuru teritorijā atrodas mazi 
šķūnīši un šos šķūnīšus robežsargu vienība tagad likvidē. Un, neraugoties 
uz to, ka pavēlniecība zin par šo šķūnīšu nojaukšanu, tā nekādus 
pasākumus neveic. 

Karaspēka daļa Nr. 53706 aizņem 52 mājas, bet par dzīvokļiem 
nemaksā un maksāt negrib. 

Nedzīvojamais fonds. No 28 762 m2 platības karaspēka daļu 
darbnīcas aizņem 3992 m2, taču to vairāk vai mazāk remontē. 

Alus rūpnīcā 15. gaisa armija izmanto tikai 1/3 platības, 2/3 ir 
vajadzīgs remonts, bet tas netiek veikts. 

  
Biedrs Luika (Rīgas Jūrmala): 
Rīgas Jūrmalā 7748 m2 no dzīvokļu fonda ir nacionalizēti. 

Bezsaimnieku platība ir 396 289 m2. Karaspēka daļas aizņem (nodots 
ilgtermiņa lietošanā) 18 886 m2, patvaļīgi aizņem platību 11 563 m2, nav 
noformēti - 12 773 m2 platības, kuras aizņem patvaļīgi: Maņeviča kursi - 
500 m2, tilta celtniecība - 400 m2, Atpūtas nams - 280 m2, karaspēka daļa 
Nr. 67873 - 680 m 2, karaspēka daļa Nr. 45870 - 200 m2. 

  
Biedrs Lācis: 
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Attiecībā uz patvaļīgi aizņemto platību. Vai pie Jums kāds ir 
griezies ar lūgumu par šīs platības piešķiršanu un kas tika darīts, lai ar to 
nodrošinātu? 

  
Biedrs Luika: 
Trests vienu reizi griezās, taču līdz šim laikam nav noformējis. Ir 

arī vēl platības, kuras aizņēmusi Baltijas kara apgabala sanatorija 
Bulduros - 1248 m2. Patvaļīgi vasarnīcu aizņēmis armijas ģenerālis 
Jerjomenko - 320 m2. Viņš to līdz pat šim laikam nav noformējis un 
nedomā noformēt. Taču es ceru, ja Jūrmalā kārtība būs. 

Tagad karaspēka daļas aiziet. 
  
Biedrs Lācis: 
Bet kāds Jūrnalā ir vispārējais stāvoklis? 
  
Biedrs Luika: 
Var teikt, ka stāvoklis Rīgas Jūrmalā nav slikts. Agrāk - aprīlī - 

maijā - bija sliktāk tādēļ, ka tur atradās karaspēka daļas, taču pēc Baltijas 
kara apgabala pavēlnieka b. Bagramjana pavēles stāvoklis ir uzlabojies 
par 75 procentiem. 

  
Biedrs Lācis: 
Vai Jūrmalā ir kārtības pārkāpumu gadījumi? 
  
Biedrs Luika: 
Bija gadījums, kad kārtību pārkāpa tā karaspēka daļa, kura cēla 

tiltu. 
  
Biedrs Lācis: 
Kādi pasākumi tiek veikti? Vai komandants tiek galā? 
  
Biedrs Luika: 
Tagad kārtība labāka, taču vēl arvien ir neapmierinoša. Milicija un 

komandantūra ne visai tiek galā tādēļ, ka nav cilvēku. Katrā rajonā ir tikai 
pa diviem miličiem - viens pilnvarotais un viens palīgs. 

  
Biedrs Lācis: 
Bet vai vietējā apsardze - sargi ir? 
  
Biedrs Luika: 
Sargi ir, bet viņiem nav ieroču un, kad ierodas apbruņoti karavīri, 

viņi neko nevar izdarīt. Mēs dodam iedzīvotājus, kuriem var izsniegt 
ieročus, lai apsargā uz vietas. Es domāju, ka tas būs labāk nekā nekas. 
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Biedrs Bendrups (Maskavas rajons): 
Mums rajonā ir pavisam 200 000 m2 apdzīvojamās platības - 294 

mājas. Es te domāju nacionalizētos namus. No kopējā māju skaita 
karaspēka daļas aizņēmušas 36 mājas ar platību 18 383 m2 un bez tam 
481 dzīvokli ar platību 12 687 m2. Tādā veidā 31 000 m2 lielu platību 
aizņēmušas karaspēka daļas un militārpersonas. Bez tam pilsētas 
Dzīvokļu pārvalde karaspēka daļai remontam nodevusi piecstāvu namu 
Maskavas ielā 53 ar platību apmēram 1200 m2. 

Tai rajona daļai, kurā agrāk atradās vāciešu kazarmas, 
nepieciešams remonts. Daudzas mājas ir sagrautas, nojauktas un tādējādi 
jautājums par apdzīvojamo platību ir ārkārtīgi saspringts. Rajonā nav 
neviena dzīvokļa, kuru varētu piešķirt bez remonta. Mēs kopā ar 
garnizona Dzīvokļu  Ekspluatācijas daļas pārstāvjiem izdarījām pārbaudi, 
kuras rezultātā mēs neatradām nevienu pašu veselu dzīvokli. 

Mūsu rajons saņēma uzdevumu - piešķirt apdzīvojamo platību 
garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļai, taču mums sūta lielu skaitu 
cilvēku - invalīdus, demobilizētos, lai viņiem piešķirtu apdzīvojamo 
platību. Bet man nav neviena paša dzīvokļa demobilizētajiem. Šajā 
gadījumā mēs pārkāpjam valdības lēmumu par demobilizēto 
nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. 

Ar remontiem veicas slikti, galvenokārt celtniecības materiālu 
trūkuma dēļ. No 71 objekta, kurš mums jāizremontē, pašreiz remontā 
atrodas tikai 16 objekti. Pārējos mēs neiekļaujam darbā celtniecības 
materiālu trūkuma dēļ. 

No 36 mājām , kuras aizņēmušas karaspēka daļas, daudzas līdz šim 
laikam nav noformētas, dzīvokļu īres maksa netiek maksāta un karaspēka 
daļu pārstāvji paziņo, ka viņi arī nemaksāšot. Valsts budžets, bez šaubām, 
uztur visu armiju, taču vietējam budžetam nav asignējumu. Tātad tās 
namu pārvaldes, kuras nesaņem īres maksu, pārdzīvo smagu finansiālo 
stāvokli. Patvaļīgi aizņemta māja Gogoļa ielā 21, platība - 219 m2. Šo 
māju ieņēma tiešā veidā. 

Garnizona dzīvokļu ekspluatācijas daļa nolika pie mājas 
automātistus. Tagad tajā dzīvo sarkanarmieši. Šo māju ieņēma šī gada 
augusta sākumā vai vidū. Kā tā bija bez logiem, tā arī bez tiem ir vēl 
pašlaik. Ar valdības komisijas lēmumu šī māja nodota atjaunošanai Ceļu 
satiksmes tautas komisariāta Kara atjaunošanas pārvaldei. Bija noslēgts 
līgums ar pilsētas Dzīvokļu pārvaldi par to, lai uzsāktu remontu. Bet 
remontu uzsākt nevar, jo tur stāv automātisti un mājā nevienu neielaiž. 
Māja Gogoļa ielā 12 - to 1944. gada 15. oktobrī ieņēma tā karaspēka daļa, 
kura atjaunoja dzelzceļa tiltu. Karaspēka daļa aizbrauca. Mēs domājam to 
māju izmantot demobilizēto izvietošanai. Dzīvokļi tur ir labi. Mēs 
domājam demobilizētos sagaidīt kā pienākas. Taču garnizona dzīvokļu 
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ekspluatācijas pārvalde arī tur pielika automātistus. Tiesa, mēs pratām 
kādu dzīvokļu skaitu atdot demobilizētajiem, taču pārējie dzīvokļi ir 
aizņemti. Māja stāv tukša. Tai ir nepieciešams remonts. Es tajā nevaru 
ieiet tamdēļ, ka tur ir citi saimnieki, kuri mani iekšā nelaiž. Nācās nosūtīt 
milicijas darbiniekus, lai automātistu apsardzi noņem. 

Jāsaka, ka tām karaspēka daļām, kuras griezās pie mums un pēc 
saskaņošanas ar Pilsētas padomi, mēs dažas mājas iedevām, lai tās mājas 
izremontētu un vēlāk ar orderiem sadalītu virsniekiem. Ir arī mazas 
mājiņas, kuras jāremontē, jāsakārto. Tās stāv tukšas. Mēs neesam spējīgi 
veikt visu remontu. Māja Gogoļa ielā Nr. 51 - šeit remonts ir aizkavējies. 
Tas notiek, taču tas nenodrošinās tās nodošanu ekspluatācijā līdz ziemas 
sākumam. 

Attiecībā par kārtību rajonā. Pēdējā laikā kārtībā ievērojami 
uzlabojusies. Rajonā ir kara komandantūra. Tā ievieš kārtību. Visas 
nekārtības, kuras notiek rajonā, komandantūra likvidē. Sakari ar miliciju 
ir nodibināti. Bija tāds gadījums. Kāda karaspēka daļa gatavojās 
aizbraukt. Iekrāva visas mēbeles, kuras atradās tās aizņemtajās telpās un 
sāka aizvest uz Škeras (Šķirotavas) staciju. Mēs nosūtījām savus 
pārstāvjus. Kara komandants mums šajā lietā palīdzēja. 

  
Biedrs Lācis: 
Mēs ļoti bieži dzirdam par automātistiem. Kam ir dotas tiesības 

novietot automātistus pie mājas vai apkārt mājai. Ir jābūt kopīgam 
saimniekam. 

  
Biedrs Safronovs: 
Tas ir pārpratums. Lieta ir sekojoša: māju karaspēka daļa aizņem 

saskaņā ar aizsardzības tautas komisāra pavēli. Atdot to pilsētai vai atstāt 
karaspēka daļai var tikai ar kara apgabala Kara padomes lēmumu. Kamēr 
šāda lēmuma nav, militārās iestādes izliek apsardzi, lai armijas mantas 
netiktu izvazātas. Vienreiz uz visiem laikiem jānoskaidro, ka visas tās 
mājas, kuras aizņem karaspēka daļas, tās var atdot atpakaļ, ja zūd pēc tām 
nepieciešamība, tikai ar kara apgabala Kara padomes lēmumu. Taču, ja 
māja mums ir ne īpaši nepieciešama, mēs vienmēr varam vienoties. 

Tieši pirms mēneša kara apgabala Kara padome iesniedza Tautas 
Komisāru Padomei to ēku sarakstu, kuras mēs pilsētā aizņemam, lai pēc 
tam par šīm ēkām tiktu pieņemts lēmums - nodot tās mums vai atstāt 
pilsētai. Līdz šim šāds lēmums nav pieņemts. Pie kam biedrs Čadarainis 
nedēļu pēc saraksta iesniegšanas paziņoja, ka lēmums tiks pieņemts divu 
nedēļu laikā. Bet šā lēmuma nav. 

Lūk, uz tā pamata arī rodas pārpratumi. 
  
Biedrs Deglavs: 
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Aizsardzības tautas komisariāta pavēle Nr. 130 nosaka, ka visas 
mājas, kuras aizņem militārās iestādes, var tikt atbrīvotas ar kara apgabala 
Kara padomes lēmumu. 

Mēs ienācām pilsētā armijas rindās. Toreiz mēs nevarējām mājas 
noformēt. Tagad karaspēka daļas mājas aizņem patvaļīgi. 

  
Biedrs Safronovs: 
Mēs nepareizi raugāmies uz šī jautājuma atrisināšanu: karš ir 

beidzies, atdodiet mums to, ko jūs esat aizņēmuši. Tas ir nepareizi. 
Ņemiet vērā, biedri, ka karš ir beidzies. Taču mēs dzīvojam tādā vietā, 
kur karaspēka daļu ir daudz un mēs nezinām - paliks tās šeit vai aizies. 
Būs vajadzīgi vēl mēneši divi, lai šajā lietā būtu skaidrība. Kādēļ mēs 
mājas neremontējam? Mēs pa īstam nevaram tās remontēt, kamēr mums 
nebūs stingra lēmumu par to - ir nodotas šīs mājas mums vai nav. 

  
Biedrs Antons (Kirova rajons): 
Kirova rajonā ir 1136 000 m2 apdzīvojamās platības. Karaspēka 

daļas ir aizņēmušas 30 000 m2. Daļu no patvaļīgi aizņemtajiem 
dzīvokļiem es esmu noformējis. Ir apmēram 100 nenoformēti dzīvokļi, 
kaut arī cilvēki tur dzīvo. 

Kopā ar kara apgabala pārstāvjiem mēs sameklējām dzīvokļus, 
sastādījām aktu. Pēc tam man atdeva atpakaļ 98 orderus, kuri bija 
izrakstīti pēc saraksta. Tagad nākas pēc pilsētas izpildu komitejas 
rīkojuma izsniegt 120 orderus. 69 dzīvokļos ir jāizdara iedzīvotāju 
sablīvēšana. Sastopam šķēršļus. Mēs neesam noteikuši apstiprinātu 
brīdinājumu attiecībā uz pašsablīvēšanos. 

Es gribētu pajautāt, lūk, par ko: mani aplenc atsevišķi virsnieki. 
Nāk no rajona izpildu komitejas veselas grupas, pa diviem līdz desmit 
cilvēkiem ar garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļas zīmītēm tieši pie 
priekšsēdētāja. Es lūgtu, lai mani norobežo no šiem apmeklētājiem. 
Iedzīvotāji sūdzas, ka viņi netiekot pie manis uz pieņemšanu, jo 
militārpersonas atnāk bez rindas. 

Attiecībā uz tiem dzīvokļiem, kurus aizņēmušas karaspēka daļas un 
kuri netiek izmantoti pēc nozīmes. Piemēram, Padomju bulvāris. Jūras 
flote aizņem vienu dzīvokli, kuru pārvērtusi par medikamentu noliktavu. 
Bet dzīvoklis ir ļoti labs - astoņas istabas. Nejēdzīga attieksme pret 
dzīvokļa  izmantošanu ir no rūpnīcas Nr. 29 (militārā rūpnīca) puses 
Marijas ielā 70. Brīnišķīgi dzīvokļi ar visām ērtībām, parketa grīdām - 
viss novests līdz pilnīgi nederīgam stāvoklim. Es izveidoju komisiju, tā 
pieņēma lēmumu, piespieda izremontēt noteiktā laikā. 

Ir tādas mājas, kuras tiek sagrautas. Nepieciešams veikt steidzamus 
pasākumus. 
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Attiecībā uz demobilizētajiem. 375 demobilizētos es nodrošināju ar 
apdzīvojamo platību, taču demobilizēto plūsma bija ļoti liela un tā 
turpinās līdz šim laikam. Es lūdzu mani norobežot no tās, jo mani resursi 
tuvojas izsīkumam. No 22. augusta līdz šai dienai es esmu nodrošinājis ar 
apdzīvojamo platību 700 demobilizētos, karavīru ģimenes, invalīdus un 
citus. Man ir 1307 iesniegumi par apdzīvojamās platības piešķiršanu. To 
vidū arī atbildīgu darbinieku iesniegumi. 

Es gribētu lūgt nedaudz samazināt spiedienu uz Kirova rajonu, lai 
es varētu palīdzēt mūsu iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem, bet tagad man 
nākas teikt, ka dzīvokļu nav. 

465 dzīvokļi ir jāremontē. 
Pilsētas dzīvokļu pārvalde ir noteikusi tādu kārtību - visus sūtīt uz 

Kirova rajonu. Uz vienu dzīvokli 15-20 iesniegumi. Vienalga, kurš arī 
neatnāktu, visi grib dabūt dzīvokli tuvu pie darba vietas. Bet mūsu rajons 
atrodas pilsētas centrā, kur izvietojies liels iestāžu skaits. 

  
Biedrs Šillerts (Staļina rajons): 
Mūsu rajonā ir 1022 dzīvojamās mājas ar platību 418 000 m2, tajā 

skaitā karaspēka daļas aizņem 188 mājas ar apdzīvojamo platību 115 000 
m2. Aizņemto dzīvokļu - istabu skaits ir 2202 ar platību 43 000 m2, bet 
pavisam ir aizņemti 158 304 m2 platības. 

Slikts stāvoklis ar apdzīvojamo platību ir Mežaparkā. Pašreiz 95 
mājas ar 19 678 m2 nav noformētas. Daudzas mājas ir tukšas, neviens 
tajās nedzīvo, bet sargi tur stāv un aiziet apskatīt tās mēs nevaram. Es 
minēšu piemēru. 

Pirms diviem mēnešiem rajona komitejas sekretāram tika izrakstīts 
orderis uz vienu nelielu vasarnīcu ar trīs istabām. Kad šīs istabas 
atbrīvoja, mēs aizbraucām uz turieni, paņemot līdzi komandantūras 
pārstāvi, jo mūs brīdināja, ka šajā vasarnīcā dzīvojot militārpersonas. Mēs 
iegājām dzīvoklī, sasveicinājāmies ar majoru, kurš tur atradās. Es 
paskaidroju majoram, ka uz šīm istabām ir izsniegts orderis un jautāju, no 
kāds daļas viņš ir. Šis majors ne vārda netiecis, piegāja pie telefona un 
nekavējoties izsauca trīs automātistus. Kad es jautāju, kādam nolūkam 
automātisti vajadzīgi, viņš atbildēja: “Bet ko jūs te staigājat, mūs 
traucējat”. Nācās pārliecināt majoru, lai viņš savu rīkojumu atceļ. Bet 
dzīvoklis vēl līdz šai dienai atrodas tā majora pārziņā. 

  
Biedrs Lācis: 
Vai majora uzvārds ir zināms? 
  
Biedrs Šillerts: 
Nav zināms, bet var uzzināt. 
Ir tādas mājas, kurās dzīvo, bet grūti noteikt - kas. 
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Meža prospektā 18 ir ziņas, ka tur dzīvo ģenerālis, aizņem vienu 
istabu, bet sešas ir tukšas. Tāds pats stāvoklis ir Meža prospektā 20. 
Runā, ka tur dzīvojot ģenerālis. Iekļūt tur mēs nevaram, jo tur stāv 
sargkareivis. Liela daļa dzīvokļu Mežaparkā nav noformēta, pavisam 93 
dzīvokļu ar 296 istabām. Tas ir vairāk nekā 6000 m2 apdzīvojamās 
platības. 

Ir ļoti daudz ļaunprātību ar orderiem. Lūk, piemēram, atnāk 
apakšpulkvedis, Padomju Savienības varonis. Aizņēma dzīvokli, bet to 
nenoformēja. Es viņam tūdaļ pat orderi noformēju. Pēc dažām dienām 
noskaidrojas, ka viņam jau bijis orderis uz citu dzīvokli, bet tas viņam 
neesot paticis un viņš pārcēlās uz citu rajonu. 

Tā nav mūsu darīšana - aiztikt tās mājas, kuras nodotas karaspēka 
daļām. Taču tās mājas, kuras aizņemtas patvaļīgi, nav noformētas, 
pakļaujas rajonam. Šajā lietā ir jādara skaidrība. 

Bija tāds gadījums, ka kādu profesoru militārpersonas 1,5 diennakti 
turēja ieslēgtu dzīvoklī. Un tomēr pēc būtības tiem cilvēkiem, kuri 
ņirgājās par profesoru, nekāds sods netika uzlikts. 

Ir vēl viens jautājums, par kuru es gribētu šeit parunāt. Tas ir par 
māju nodošanu. Rajona izpildu komiteja nezin, kādas mājas ir atdotas un 
kam tās ir atdotas. Neuzskata par vajadzīgu pakonsultēties ar rajona 
izpildu komitejas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku. Pie mums 
atnāk ar lēmumu, ka tāda un tāda māja ir atdota tādai un tādai 
organizācijai un, ka nepieciešams pārvietot iedzīvotājus. Bet, kad sākam 
pārcelšanu, tad redzam, ka telpas jau ir aizņemtas. Mēs nevaram šo 
lēmumu izpildīt. Un nekādas izejas nav. 

Ir vairākas mājas, kuras mums ir nodotas, bet mēs par to nezinām. 
Ko nozīmē nodot māju? Kuram mēs prasīsim par šīs mājas stāvokli? Viss 
tiek darīts ļoti ātri. Cilvēki jau dzīvo, bet māju nododam pēc tam. Telpu 
nodošanā jānodibina kārtība. 

Kāds stāvoklis ar izvietošanu ir vispār? Mūsu rajonā ir 500 
iesniegumi, kuri saņemti no pilsoņiem par dzīvokļu piešķiršanu. Es varētu 
šos iesniegumus apmierināt uz Mežaparka rēķina, taču uz šo rajonu 
neviens negrib iet, jo tas ir tālu no centra un ar transportu ir slikti. Šos 
lūgumus mēs nevaram apmierināt, jo mums šodien nav pat pusmetra, kur 
varētu kādu izvietot. Ir 15 iesniegumi uz vienu istabu. Ir 78 demobilizēto 
un Tēvijas kara invalīdu iesniegumi. Jautājums par dzīvokļiem ir smags. 
Vajag veikt sablīvēšanas pasākumus. Jāsaka, ka karaspēka daļas dzīvo 
ļoti brīvi. It īpaši tas attiecas uz Iekšlietu tautas komisariāta darbiniekiem. 
Divi, trīs cilvēki aizņem dzīvokli ar piecām, sešām istabām. 

Es uzskatu, ka rajona saimnieks ir rajona izpildu komiteja un ar 
rajona izpildu komitejas viedokli ir jārēķinās. Likums jāpilda neatkarīgi 
no tā, vai tā ir militārā vai civilā organizācija. Bet mēs esam rupji 
izpildītāji un izsniedzam tikai izziņas. 
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Biedrs Matrozis (Proletāriešu rajons): 
Proletāriešu rajonā karaspēka daļas aizņēmušas 78 mājas jeb 150 

000 m2 apdzīvojamās platības. Daudzas mājas, kuras aizņēmušas 
karaspēka daļas, nav noformētas. Viena karaspēka daļa aizbrauc, cita 
atbrauc. Pie tām grūti piekļūt. 

Es gribētu pakavēties pie šāda fakta. Karš ir beidzies un man šķiet, 
ka zudusi nepieciešamība atstāt karaspēka daļas pilsētā. Ņemsim, 
piemēram, Valdemāra ielas mājas Nr. 40, 45, 47, 64, 57/59, 65 - sešas 
mājas aizņem Iekšlietu tautas komisariāta pulks. Viņi pilsētas centrā, 
māju labos dzīvokļos ir iekārtojuši kazarmas. Dažās istabās ir izjauktas 
sienas. Remonti netiek veikti. Jumts tek. Centrālapkure nav kārtībā. Laiks 
padomāt par to, lai kazarmas no dzīvojamiem namiem tiktu izvāktas. 
Dzīvokļi iet bojā. 

Es neatkārtošu to, ko teica iepriekšējie biedri. Manā rajonā 
stāvoklis ir tāds pats. 

Attiecībā par izvietošanu. Mums ir iespēja iedot dzīvokļus aiz 
Gaisa tilta. Taču neviens šādu dzīvokli negrib ņemt. Man ir ļoti šaurs 
rajons, bet tagad ir jādod apmēram 40 istabas sablīvēšanai. Aiz Gaisa tilta 
militārpersonas dzīvokļus neņem. Saka, ka strādājot pilsētā un vēlu 
atgriežoties. Es, diemžēl, nekā cita piedāvāt nevaru. Rezervē dzīvokļi ir, 
bet tie jāremontē. Remonts nepieciešams neliels - apmetums nobiris. Bet 
dzīvokļi ir labi. Taču ņemt tos negrib. 

  
Biedre Degteva (Partijas pilsētas komitejas sekretāre): 
Rīgas pilsētā mums ir 8044 mājas ar apdzīvojamo platību 3107 000 

m2. Karaspēka daļas aizņem 532 mājas ar platību 387 651 m2 jeb 21,7 %. 
Karaspēka daļas pēc īpatsvara aizņem daudz liekas platības. Taču mēs 
neesam par to, lai karaspēka daļas atstātu bez dzīvokļiem. Mēs gribam 
apmierināt virsnieku un ģenerāļu vajadzības. Bet mēs esam arī par to, lai 
pilsētā nodibinātu kārtību, lai pilsētas centrā namus ar dzīvokļiem 
nepārvērstu par kazarmām. Mums ir iespējas karavīrus un kazarmas 
izvietot pilsētas nomalēs. 

Ņemsim, piemēram, Kirova ielu - to gandrīz visu aizņēmušas 
karaspēka daļas. Pēc pulksten 12 - harmonikas, dziesmas utt. Pilnīga 
nekārtība. 

Kamdēļ karavīri un kazarmas jāizvieto pilsētas centrālajās ielās - 
Brīvības, Valdemāra? Tādēļ pilsētas izpildu komiteja un partijas pilsētas 
komiteja uzskata, ka tam nolūkam, lai nodibinātu pilsētā absolūtu kārtību 
un, lai karaspēka daļām nebūtu pretenzijas pret mums un no mūsu puses 
pret karaspēka daļām, nepieciešams izveidot autoritatīvu komisiju. Tie, 
kuri pārbaudīja agrāk, nespēja iesniegt precīzas ziņas. 
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Komisijai jānosaka tās mājas, kuras nodotas kara apgabala štābam, 
kuras - karaspēku daļām dzīvokļiem un tās, no kurām ir iespējams pārcelt 
uz nomalēm. 

Attiecībā par kārtību pilsētā. Bez kara apgabala štāba ziņas 
atsevišķu daļu komandieri neizsūta savas patruļas. Jūs sakāt, ka tas tiek 
darīts tikai pēc kara apgabala Kara padomes rīkojuma. Bet mums ir ziņas, 
ka patruļas izsūta atsevišķi virsnieki. Otrkārt. Nepieciešams izlemt 
jautājumu par sablīvēšanu. Ņemsim, piemēram, Staļina rajonu. Tas 
attiecas uz Iekšlietu tautas komisariāta iestādēm. Dažos 7-8 istabu 
dzīvokļos dzīvo 1-2 cilvēki. Neviens pie viņiem nevar piekļūt. Viņi visu 
laiku ir darbā. Treškārt. Lūgums biedram Eglītim. Ir vesela rinda 
dzīvokļu, kuri ir aizzīmogoti. To īrnieki arestēti un izvesti no Latvijas 
PSR. Šie dzīvokļi netika ne rajonu dzīvokļu pārvaldēm, ne Dzīvokļu 
pārvaldei. Dzīvokļu vairākums pāriet Iekšlietu tautas komisariāta un 
Valsts drošības tautas komisariāta iestāžu pārziņā. Dzīvokļus aizņem bez 
orderiem. Tādu dzīvokļu ir ļoti daudz - apmēram 600. Lūdzu nodibināt 
šeit kārtību. 

Līdz šim pilsētā ir daudz iestāžu, celtniecības kantoru, kuri aizņem 
dzīvojamos namus. Marijas, Brīvības ielā ir daudz veikalu ar lieliem 
gaismas laukumiem. Šīs iestādes no dzīvojamiem namiem jāpārceļ uz 
nedzīvojamām telpām. Nevar pieļaut, ka milzīga māja tiek izmantota 
neracionāli. 

Attiecībā par remontiem. Mēs izsludinājām sagatavošanās mēnesi 
ziemai - no 1945. gada 18. oktobra līdz 18 novembrim. Partijas rajonu 
komitejas ķērās pie darba pa īstam: tika iesaistīti iedzīvotāji, uzņēmumi. 
Bet tās mājas, kuras aizņēmušas karaspēka daļas, stāv netīras, piedrazotas 
un šo māju remontdarbus veikt neatļauj. Ja karaspēka daļa aizņēmusi 
māju pilsētā, tātad tai jāpakļaujas vietējai kārtībai. Ja izsludināts 
sagatavošanās mēnesis ziemai, tad ir jāiekļaujas tajā un jāsakārto tās 
mājas, kurās karaspēka daļas atrodas. Tiesa, ir cilvēki (viens pulkvedis), 
kuri dzīvokļus remontē ar saviem spēkiem. Viņi, neraugoties uz to, ka 
ieņem augstu amatu, palīdz pilsētai. 

Partijas pilsētas komitejas lūgums Baltijas kara apgabalam - 
piedalīties pilsētas sagatavošanā ziemai. Citādi iznāk tā: māja, kuru nav 
aizņēmusi karaspēka daļa, stāv tīra, sakārtota. Bet līdzās telpas, kuras 
aizņēmusi karaspēka daļa: lejas stāvos uz logiem vesela kaudze netīrumu, 
putekļu. Lielā vairumā uz trotuāra izmētāti papīri. Tas ir Kirova ielā 29. 
Pilsētā kārtība jāievēro. Attiecībā par dzīvokļu apmaksu. Bez dzīvokļu 
īres maksas mēs maksājam arī par ūdeni un par kanalizāciju. 

  
Biedrs Deglavs (Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs): 
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Es piekrītu tiem rajonu izpildu komiteju priekšsēdētājiem, kuri šeit 
uzstājas. Patiešām stāvoklis tāds ir. Pie manis kabinetā viņi daudz asāk 
runā par tām nekārtībām, kuras notiek rajonos. 

Kādēļ iznācis tā, ka pēdējā laikā ap šo izmitināšanu radies tik 
saspringts stāvoklis? Tas ir tādēļ, ka ieradusies liela saimniecība - kara 
apgabals, kuru vajag izvietot ļoti īsā laikā. Iekšlietu tautas komisariāts, 
citas nelielas karaspēka daļas, kuras ieradās agrāk, ir jau izveidojušās, pie 
tam diezgan brīvi. Bet tagad vajag izvietot kara apgabalu. Pamatos 
izvietošana tuvojas nobeigumam, palikušas nelielas pretenzijas. Tagad 
priekšā stāv pamatīga tīrīšana. Vajag paskatīties vai ir nepieciešams atstāt 
pilsētā kazarmas. Bet varbūt tās var pārvietot uz nomalēm. Tāpat arī 
daudzas celtniecības organizācijas, kuras šeit nav vajadzīgas. 

Karaspēka daļām kārtība jāievēro. 10. robežsargu vienība patiešām 
rada nejēdzības. Mašīnas stāv parkos, lauž kokus. Brīvības un Ģertrūdes 
ielas stūrī, māja Nr. 31 - šī vieta ir vienkārši piecūkota. 

  
Biedrs Eglītis (iekšlietu tautas komisārs): 
Biedri! Šīm orģijām ir jādara gals. Es saprotu rajonu izpildu 

komiteju priekšsēdētājus un biedru Deglavu - izrādās, ka viņi nav pilsētas 
saimnieki. Pret militārpersonām viņi ir bezspēcīgi. Šis jautājums jāaplūko 
objektīvi. 

Visas tās telpas, kuras piederēja Aizsardzības tautas komisariātam, 
palika Baltijas kara apgabalam. Šeit runa ir par tām mājām, kuras 
karaspēka daļas aizņēmušas patvaļīgi. Kuras militārpersonas un garnizona 
Dzīvokļu ekspluatācijas daļas aizņem mājas - nav zināms. Rajonu 
padomes neko nevar izdarīt. Karavīriem ir jāsaprot, ka tagad augstākā 
vara pilsētā ir civilā vara un bez tās atļaujas nevienam nav tiesību aizņemt 
telpas. 

Es iesniedzu priekšlikumu - izveidot autoritatīvu komisiju, kura 
izlemtu visus šos jautājumus. 

  
Biedrs Lācis: 
Tāda komisija ir jau izveidota. Tajā darbojās Latvijas K(b)P CK 

sekretārs b Ļebedevs un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
priekšsēdētāja vietnieks b. Ronis. Jābūt arī vēl trešajam komisijas 
loceklim - no Baltijas kara apgabala. 

  
Biedrs Eglītis: 
Jāizlemj jautājumi: kā izmantot ēkas, vai atstāt karaspēka daļas 

pilsētā, vai arī tās pārvietot. Kā likums, karaspēka daļai jābūt izvietotai 
nomalēs, tur jāizveido kara pilsētiņa. Pilsētā ir jāatstāj štābi. Tikmēr, 
kamēr mēs neizvietosim karaspēka daļas, kārtības pilsētā nebūs. 
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Komisijai jānodibina kārtība un mūsu pienākums ir šo komisiju atbalstīt, 
palīdzēt tai. 

Es pilnīgi piekrītu b. Degtevai par to, ka mājas tiek aizņemtas, bet 
remontētas netiek. Ja, piemēram, remonts ir mazs, nobrucis apmetums, 
tad taču to var izlabot ar saviem spēkiem. Militāriem cilvēkiem ir 
jāraugās, lai apkārt viņu mājām būtu tīrība. Daļas komandierim jāprasa, 
lai telpas būtu tīras, lai tās neietu bojā. 

Attiecībā par izvietošanu. Es ar apmierinājumu vienu daļu 
karaspēka daļu aizsūtīšu, ja tām piedāvās telpas. Viens mūsu bataljons 
aizņēmis bijušās skolas ēku. Aizņēmis likumīgi. Ir orderis. Šīs telpas 
karaspēka daļai neder. Biedrs Deglavs dod mums citas telpas - dzīvojamo 
namu. Arī tas ir nelietderīgi. Uz 14. bataljona telpām pārcēlās partijas 
Ļeņina rajona komiteja, bet uz rajona komitejas telpām - bataljons. Bet ir 
ļoti žēl, ka bataljons aizņem tādas telpas. Mēs pārvietojam, bet 
neapdomājam. 

Par pilsētas dzīvojamo fondu. Militārpersonām pieder daudz lieko 
platību, bez tās platības, kura viņām ir paredzēta. Rajonu izpildu komiteju 
uzdevums ir piešķirt virsniekiem dzīvokļus no civilā fonda. Bet, ja daudz 
platības ir karavīriem, kādēļ tad būtu jāizdara spiediens uz rajonu izpildu 
komitejām? 

Ir atsevišķi gadījumi, kad Iekšlietu tautas komisariāta darbinieki 
aizņem lielus dzīvokļus. Bet viņus vajag sablīvēt. Vajag uz brīvo platību 
izrakstīt orderus. 

Patreizējais galvenais uzdevums - palīdzēt autoritatīvajai komisijai 
tās darbā. Tas ir jādara gan Iekšlietu tautas komisariāta iestādēm, gan 
partijas organizācijām, karavīriem, milicijai. Jāpieliek visas pūles, lai 
karaspēka daļas tiktu izvietotas. Tad nekādu nepatikšanu nebūs. Lai kara 
apgabalu izvietotu pilsētā, apdzīvojamās platības ir pietiekoši. 

  
Biedrs Šarapovs (Tautas Komisāru Padomes Kara daļa): 
Pie mums Tautas Komisāru Padomes aparātā ir Ļeņingradas frontei 

dots rīkojums par to, ka visas militāro iestāžu ēkas, kuras tām bija 1941. 
gadā, tām paliek. Bet tās, kuras iedotas papildus - atņemtas. 

Otrs jautājums. Izmantojot kara apgabala pārstāvju klātbūtni, es 
gribu pievērst uzmanību vietējās dzelzceļa stacijas darbam. Komandants 
ar savu darbu netiek galā. Pasažieru iesēšanās laikā nekās kārtības nav. 
Mēs komandantam palīdzam, taču tomēr līdz pat šim laikam kārtības nav. 

  
Biedrs Ļeontjevs (Iekšlietu tautas komisariāts): 
Jautājums ir izvirzīts pareizi - ko un kur var izvietot. Manas 

divīzijas 36. pulka aizņemtās telpas nav kazarmas, bet dzīvokļi. Telpas 
Valdemāra ielā 36 pulks aizņem kopš 1940. gada. Tās ir piešķīrusi Tautas 
Komisāru Padome. Pēc tam, kad Rīgu ieņēma vācieši, viņi tur novietoja 
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savus zaldātus. Man ir jāziņo, biedri Lāci, ka līdz pat šim laikam, šīs 
telpas mūsu rīcībā nav nodotas, neraugoties uz mūsu neatlaidīgajām 
prasībām. Naudu man nedod un nedos tik ilgi, kamēr es neizsūtīšu aktu 
par šo telpu nodošanu mums. Kā tā var strādāt? 

Tam nolūkam, lai nepiesārņotu māju, es uz savu atbildību un risku 
iztērēju 60 000 rubļus, iekārtoju sabiedriskās atejas. Bet augstāk minēto 
iemeslu dēļ remontus taisīt es nevaru. 

Pie šīm telpām es neturēšos. Ja man dotu kazarmu tipa telpas, es ar 
prieku pārceltos uz tām. Bet pašreiz tur dzīvot nevar, jo tur trīs gadus 
atradās vācieši. 

Autoritatīvajai komisijai jāņem vērā, ka tuvojas ziema un tādēļ 
karaspēka daļām jādod tādas telpas, kur varētu izvietot tās apakšvienības, 
kuras pašreiz atrodas perifērijā. Šīm apakšvienībām jāapkalpo Rīgas 
pilsēta un tās valdības iestādes. 

  
Biedrs Čadarainis: 
Ir daļējs lēmums par telpu iedalīšanu. Taču tā galvenais trūkums ir 

tas, ka neviena māja nav nodota ar aktu, bet garnizona Dzīvokļu 
ekspluatācijas daļa šo jautājumu nevirza uz priekšu. Ir jāsastāda akts un 
tajā jānorāda, kas jādara, lai mājas sakārtotu. Šis darbs jāizdara līdz 
ziemai. 

Kādēļ pie mums aizkavējās māju nodošana? Sarakstus atsūtīja, tas 
tiesa, bet kad aizbraucu pārbaudīt, tad izrādījās, ka vairāku māju nav: daļa 
no tām ir nojaukta vai tur, kur karavīru nebija, dzīvo civilie iedzīvotāji. 
Vairākas mājas neizmanto pēc to nozīmes. 

Attiecībā par atsaukšanos uz pavēli Nr. 330. Pavēlē skaidri teikts, 
ka ar kara apgabala Kara padomes lēmumu tiek atbrīvotas tās ēkas, kuras 
nodotas militāro organizāciju rīcībā. Bet pavēlē nekas nav teikts par tām 
mājām, kuras aizņemtas patvaļīgi. Par tām ir jārunā atsevišķi – nodot tās 
kara iestādēm vai nē. Maskavas rajonā karaspēka daļas aizņēmušas vairāk 
nekā 50 mājas. No tām četras mājas nodotas militārajām organizācijām. 
Ļoti grūti noteikt, kurai organizācijai māja pieder. Karaspēka daļa pasaka 
savu pasta kastītes numuru. Kamēr mēs neesam pārbaudījuši, kāda 
karaspēka daļa kādu māju aizņem, valdības lēmumu nevar pieņemt. 
Nevar nodot māju kāda rīcībā, ja tās nav, jeb, ja to nav aizņēmis Baltijas 
kara apgabals. 

Ir gadījumi, kad dzīvokļu orderi tiek atdoti atpakaļ tādēļ, ka 
dzīvokļus nevar izmantot. Bet tajā pat laikā dzīvokļus bija aizņēmuši 
virsnieki. Kādēļ orderi tiek atdoti atpakaļ? Vajadzēja norādīt konkrētus 
dzīvokļus, cilvēkus, kuri orderus atdeva. Atbildi uz šo jautājumu rajonu 
izpildu komitejas nav devušas.  

  
Biedrs Hanņikovs (Baltijas kara apgabals): 
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Autoritatīvas komisijas izveidošana atvieglina jautājumu par 
karaspēka daļu izvietošanu. Rajonu izpildu komiteju priekšsēdētāju 
uzstāšanās parādīja viņu bezspēcību. Vara bez kaujas nepadodas. Ja 
cīnītājs, komandieris, pārkāpj padomju kārtību, tas vēl nenozīmē, ka to 
pārkāpj visa pavēlniecība. Pie mājas stāv automātists. Bet pie kā jūs esat 
griezušies, lai noskaidrotu, kas par lietu? Tautas Komisāru Padomē? Mēs 
esam pārvērtuši Tautas Komisāru padomi par dzīvokļu nodaļu. Bet ar šo 
lietu jānodarbojas izpildu komiteju priekšsēdētājiem. Ko tas nozīmē, ka 
rajonu izpildu komitejas nekā nevar izdarīt? Ir viena padomju vara, kurai 
pakļauti visi. Var vienmēr aiziet līdz kara apgabala pavēlniecībai, tikt 
skaidrībā, noskaidrot pārpratumus. Bet jūs esat vienkārši nolaiduši rokas.  

Par izvietošanu. Man liekas, ka, esot tādai lielai apdzīvojamai 
platībai, šeit var izvietot veselus divus kara apgabalus. Es uzskatu, ka 
nepieciešams pārskatīt izvietošanu. Man ir dienesta telpas, manuprāt, 
labākās Rīgā. Tās varētu izmantot racionālāk. Nepieciešams rīkoties 
saimnieciskāk.  

Es domāju, ka tad, ja rajonu izpildu komiteju priekšsēdētāji pie 
darba ķersies pa īstam, kārtība tiks nodrošināta.  

  
Biedrs Safronovs: 
Šeit visi ir par kārtību, taču kārtību nodrošināt mēs nevaram. Mēs 

rajoniem palīgā iedevām 150 virsniekus. Bet kas no tā iznāca? Virsnieki 
staigāja ar otršķirīgiem cilvēkiem, bet dažkārt ar civilo pārstāvjiem un 
meklēja dzīvokļus. Rajonu izpildu komitejas no šās lietas novērsās, bet 
partijas pilsētas komiteja un pilsētas izpildu komiteja izsauca rajonu 
izpildu komiteju vadītājus, lai šo darbu nokārtotu. Taču atkal nekas 
nenokārtojās. Pēc būtības viss palika sākotnēja stāvoklī.  

Tagad ir Tautas Komisāru Padomes lēmums par 200 dzīvokļu 
piešķiršanu kara apgabalam. 100 ir jāsameklē un 12 dzīvokļi – 
ģenerāļiem. Mēs nosūtījām pārstāvjus uz rajoniem. Rajoni uzrakstīja 
adreses un virsniekiem bija jāstaigā un jāapskata dzīvokļi. Ja staigās 
virsnieki, izņemot politisku skandālu, mēs neko citu neiegūsim. Tātad 
mēs atkal stāvam uz nepareiza ceļa. Jautājums jāizvirza dziļāk. Jūs esat 
saimnieki, jūs dodat rīkojumus, jūs arī darāt. Ja ir nepieciešama palīdzība, 
mēs iespēju robežās palīdzēsim. Bet iespējas mums ir.  

Mēs esam par kārtību. Tātad, organizēsim darbu tā, lai jūs būtu 
saimnieki, bet mēs – palīgi. Un nevis otrādi: jūs – malā, bet pa mājām 
staigā virsnieki ar sētniekiem. Tādā veidā mēs kārtību nenodrošināsim. 
Atļaujiet man pateikt atklāti, kādēļ, esot tik lielai platībai, mēs nevaram 
šo jautājumu atrisināt. Pilsētā nav radīta kārtība, lai uzskaitītu un 
izmantotu dzīvokļu fondu. Visas tās komisijas, kuras bija izveidotas, visu 
tikai vēl vairāk sajauca. Šis sajukums padziļinās vēl arī tādēļ, ka pilsētā ir 
daudz saimnieku: gan biedrs Ronis, gan biedrs Čadarainis, gan CK ar to 
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nodarbojas, kā arī partijas pilsētas komiteja. Bet tā rezultātā mēs visu 
esam tikai sajaukuši. Tagad šī jautājuma atrisināšana ir jāņem rokās kā 
nākas, tad kārtība tiks nodrošināta.  

Attiecībā uz karavīriem. Protams, virkne pretenziju ir pareiza. 
Atsevišķas nejēdzības tiek pieļautas. Izlemsim jautājumu tā. Tagad mums 
galvenajos rajonos ir savi pārstāvji. Rakstiet šiem pārstāvjiem iesniegumu 
uz mana vārda. Norādiet vainīgā uzvārdu, vārdu un tēva vārdu. Kad es 
tādu iesniegumu saņemu, es tūdaļ nekavējoties uz to reaģēju. Pārkāpējiem 
galvu neglaudam. Šodien daudz runāja par pārkāpumiem, taču nevienu 
dzīvokli, nevienu uzvārdu nenosauca. Šie jautājumi ir jārisina konkrēti. 
Jūs veltīgi domājat, ka pārkāpēji paliek nesodīti. Mēs pārkāpumu faktus 
neatstājam bez jebkādas reaģēšanas.  

Lai nodibinātu kārtību, izlemtu strīdīgos jautājumus, es lūdzu: 
1.  1.   Pēc iespējas ātrāk nodot tās mājas, kuras aizņem karavīri, 

viņu rīcībā. Šāds lēmums, pirmkārt, nedos iemeslu runām par patvaļīgi 
aizņemtām telpām un, otrkārt, mēs tūdaļ ķersimies tām klāt un 
sakārtosim. Mēs varēsim tur ieguldīt remontu līdzekļus.  

2.  2.   Es lūdzu izpildīt lēmumu, kurš tika pieņemts pirms pusotra 
mēneša par virsnieku jau aizņemtajiem dzīvokļiem Rīgas pilsētā un 
iekļaut tos to dzīvokļu skaitā, kuri tiek nodoti kara apgabalam. 

3.  3.   Visas tās mājas, kuras aizņem garnizona karaspēka daļas, 
neatkarīgi no tā, vai par to (māju) ir pieņemts lēmums atstāt mums vai 
nodot citam. Lūgums jautājumu saskaņot ar mums. Visu to iespējams 
izlemt bez grūtībām. Piezvanīt un pajautāt – kā rīkoties? Tad varētu katru 
reizi personīgi izlemt jautājumu par to – atstāt pilsētai vai nodot mums.  

4.  4.   Attiecībā par orderu atdošanu. Pareizi, no 900 orderiem, 
kurus mēs esam izsnieguši uz vienistabu dzīvokļiem, bet Tautas 
Komisāru Padomes lēmums bija uzskatīt par virsnieku dzīvokļiem 
trīsistabu dzīvokļus, 200 orderi tika atdoti atpakaļ. Taču šie orderi bija 
izsniegti uz sliktiem dzīvokļiem, ko apstiprināja arī pārbaude.  

Lai turpmāk nebūtu nepamatotu runu, izveidosim komisiju – no 
jūsu puses pārstāvis un no mūsu puses pārstāvis. Ja dzīvoklis ir 
pilnvērtīgs – sauksim virsnieku pie atbildības.  

5.  5.   Visiem mums ir viena vēlēšanās un centieni – izvietot 
karaspēka daļas un garnizona virsniekus. Šis jautājums jārisina tā, lai 
izvietotu virsniekus un, lai pilsēta nebūtu apvainota. Šādas komisijas 
izveidošanai es rekomendēju, lai katrs karaspēka daļas komandieris, katrs 
rajona izpildu komitejas priekšsēdētājs iesniegtu visu to māju sarakstus, 
kuras mēs pilsētā aizņemam. Lai būtu uzskaitītas visas tās mājas, kuras 
aizņem kara apgabals un kara apgabala garnizona karaspēka daļas, visas 
tās mājas, kuras aizņem Iekšlietu tautas komisariāts, Valsts drošības 
tautas komisariāts, Jūras flote. Šādi saraksti jāsastāda savā rajonā un 
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jādod mums pārbaudei. Mēs uz katru rajonu nosūtīsim pa vienam 
cilvēkam.  

Šis darbs jāizdara nekavējoties, tādēļ, ka tas būs sagatavošanas 
darbs autoritatīvajai komisijai.  

  
Biedrs Lācis: 
Es uzskatu, ka mūsu apspriede apstiprina tā lēmuma 

nepieciešamību, kuru Centrālā komiteja un Tautas Komisāru Padome 
pieņēma par Speciālās autoritatīvās komisijas izveidošanu trīs cilvēku 
sastāvā – b. b. Ļebedevs, Ronis. Komisijas trešo locekli es patreiz nevaru 
nosaukt – tā ir Baltijas kara apgabala darīšana. Līdz 1945. gada 10. 
oktobrim komisijai darbs ir jāpadara līdz galam un jānosaka galīgi – 
kādas mājas kādai organizācijai ir nodotas.  

Mums mērķis ir viens. Nevar sadalīt “mēs” un “jūs”. Tāda pieeja 
nekur nav derīga. Vēlēšanās mums visiem ir viena – kara apgabals ir 
jāizvieto. Visas tās organizācijas, kurām jābūt izvietotām mūsu pilsētā, ir 
jānodrošina ar telpām. Iespējas tādai izvietošanai ir, taču ir arī juceklis, 
kuru nepieciešams novērst. Kārtībai jābūt. Nepieciešams sadarboties. No 
abām pusēm ir dažas neizdarības. Ja no rajonu izpildu komiteju puses 
mēs dzirdam pārmetumus par to, ka atsevišķas militārpersonas pieļāvušas 
pārkāpumus, tad tas vēl nenozīmē, ka kara apgabals savus cilvēkus 
nekontrolē. Kara apgabals var arī nezināt, konkrētu iesniegumu nav. Tas 
apgrūtina kara apgabalu veikt savlaicīgus pasākumus pret pārkāpējiem.  

No otras puses, ne visi pilsētas aparātā grib nodibināt kārtību, ne 
visi ir padomju cilvēki un ne visi būs priecīgi, kad mēs šo jautājumu 
atrisināsim. Ir elementi, kuri ieinteresēti, lai šis juceklis turpinātos 
bezgalīgi. Kadrus nepieciešams pārbaudīt. Daudz aparātā ir tādu cilvēku, 
kuri darbu bremzē. Dažam labam nav izdevīgi, lai mēs nodibinātu 
kārtību. Dažs labs ņem kukuļus. Tādiem cilvēkiem strādāt nebūs 
interesanti. Nepieciešams pārbaudīt kadrus, it īpaši tos kadrus, kuri 
nodrošina dzīvokļu sadali.  

Par sablīvēšanu. Ir tādi signāli, ka sablīvēšanu nāksies izdarīt tik un 
tā. Ir daudz mietpilsoņu, kuri dzīvo 5 - 6 istabās. Neviens negrib viņus 
sablīvēt, bet vispirms iet pie strādnieka, pie atbildīga darbinieka. Tas ir 
nepieļaujami. Pilsētas izpildu komitejai un rajonu izpildu komitejām šī 
lieta ir jāizbeidz.  

Ja mēs sāksim sablīvēt Iekšlietu tautas komisariāta, Valsts drošības 
tautas komisariāta darbiniekus, militāro resoru darbiniekus, lai nebūtu 
strīdu, pārpratumu, tad katru reizi vajag jautājumu izlemt kopīgi ar 
attiecīgās organizācijas pārstāvjiem. Es uzskatu, ka vienu otru var ievietot 
arī pie atbildīgā darbinieka. Ja šis cilvēks ir piemērots. Tāda kārtība 
jāievēro katrā rajonā, katrā atsevišķā gadījumā.  
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Par atsevišķu māju nodošanu. Mēs šodien dzirdam daudz piezīmju 
par to, ka mājas netiek uzturētas pienācīgā kārtībā. Nododot māju 
karaspēka daļai, ir jāsastāda akts, norādot tajā, kādā stāvoklī tā tiek 
nodota, lai organizācija būtu atbildīga par pilnvērtīgu stāvokli. Par mājas 
nodošanu akts ir jāsastāda noteikti, tad skaidrība būs.  

Komisija ir izveidota, tā uzsāk darbu un viss jautājumu komplekss, 
par kuriem šeit bija runa – iestāžu pārvietošana no dzīvojamiem namiem, 
kazarmu izvešana, sablīvēšana – tiks izlemts.  

Apspriedes stenogramma tiks atdota komisijai. Tā iepazīsies ar 
mūsu sarunām, secinājumiem, priekšlikumiem, un varēs izmantot savā 
darbā.  

Atliek novēlēt vienu – mēs strādājam vienas lietas labā. Iespējas ir. 
Ar labu gribu visu var izdarīt.  

  
Biedrs Safronovs: 
Es lūdzu rajonu izpildu komitejas apstiprināt, lai tās neaizkavētu 

darbu par 200 dzīvokļu sablīvēšanu un 100 dzīvokļu sameklēšanu. 
  
Biedrs Lācis: 
Es uzskatu, ka tās ņems to vērā.  

  
Apspriedes priekšsēdētājs (V. Lācis) 
  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11. l., 55. - 82. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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54. Rīgas pilsētas Ļeņina rajona izpildu komitejas 1945. gada 
18. septembra lēmums par civiliedzīvotāju pārcelšanu no 
Daugavgrīvas ciemata 
  

1945. 1945. gada 18. septembrī 
  

Ļeņina rajona izpildu komitejas 
LĒMUMS Nr.12 

  
Par civiliedzīvotāju pārcelšanas gaitu no Daugavgrīvas ciemata 

  
Noklausījusies Daugavgrīvas ciemata civiliedzīvotāju pārcelšanas 

rajona komisijas priekšsēdētāja b. Liepiņa ziņojumu, rajona izpildu 
komiteja konstatē, ka pārcelšanas organizācija, acīmredzot, nenodrošina 
pārcelšanas sekmīgu gaitu. 

Visi valdības noteiktie pārcelšanas termiņi pagājuši, uzdevuma 
izpilde ir izjaukta. 

Pēc 1945. gada 10. jūlijā paveiktās iedzīvotāju precīzās skaitīšanas 
un viņu īpašuma uzskaites datiem Daugavgrīvas ciematā dzīvoja 234 
ģimenes. Iekšlietu tautas komisariāta speciālās celtniecības trestam 
vajadzēja nodot 97 privātās mājas un Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldei - 
17 mājas, bet pavisam - 112 Daugavgrīvas ciemata mājas. 

No visa ciematā dzīvojošā ģimeņu skaita pārcelšanai nebija 
pakļautas 72 kuģubūves rūpnīcas strādnieku un Baltijas flotes kalpotāju 
ģimenes. Līdz š. g. 10. jūlijam jau bija pārceltas 10 ģimenes. Atlika 
pārcelt 152 ģimenes. Laikā no š. g. 10. jūlija līdz 18. septembrim ir 
pārceltas tikai 76 ģimenes. Vēl no Daugavgrīvas ciemata jāpārceļ 76 
ģimenes un no Bolderājas vienas daļas - 14 ģimenes, bet pavisam - 90 
ģimenes. 

Tā vietā, lai organizētu plānveidīgu pārcelšanu un to forsētu, b. 
Liepiņš darbu atstāja pašplūsmā, neveicot nekādu pārcelto un pārceļamo 
uzskaiti. Pirmā kārtā pārceļot galvenokārt trūcīgos iedzīvotājus, viņš 
radīja pamatu tam, lai rastos partijas un padomju iestāžu kritika. 

Vienlaicīgi tam, b. Liepiņš nodarbojās ar acu apmānīšanu un 
maldināja augstāk stāvošās partijas un valdības iestādes, sistemātiski 
iesniedza nepamatotas, izdomātas ziņas par pārcelšanas gaitu. Tā, 
piemēram, pēc b. Liepiņa informācijas augstāk stāvošajām iestādēm vienā 
laikā vajadzēja pārcelt tikai četras ģimenes, bet pēc tam šis skaitlis tika 
palielināts līdz 22 ģimenēm. Aktīva pārcelšanās bija novērojama tikai no 
š. g. 15. līdz 30. septembrim. 
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Līdz š. g. 18. septembrim trestam ir nodotas tikai 87 mājas, no tām 
19 mājas vēl nav noformētas ar nodošanas aktiem, jo šajās mājās vēl 
dzīvo tie iedzīvotāji, kuri jāpārceļ. 

No teiktā ir skaidrs, ka b. Liepiņš kā rajona  pārcelšanas komisijas 
priekšsēdētājs nav nodrošinājis valdības uzdotā uzdevuma sekmīgu 
izpildi. 

Ļeņina rajona izpildu komiteja n o l ē m a: 
1)  1)   atzīt, ka pārcelšanas komisija b. Liepiņa vadībā nav tikusi 

galā ar savu darbu un nav nodrošinājusi valdības uzdevuma 
sekmīgu izpildi; 

2)  2)   atbrīvot b. Liepiņu no komitejas priekšsēdētāja pienākuma 
un izteikt rājienu par darba neizpildīšanu un nepatiesu ziņu 
iesniegšanu; 

3)  3)   par civiliedzīvotāju pārcelšanas no Daugavgrīvas ciemata un 
Bolderājas daļas komisijas priekšsēdētāju iecelt b. Anguļinski, 
bet par komisijas locekļiem apstiprināt b. b. Jonoroviču, Zariņu, 
H. Popi un V. Liepiņu; 

4)  4)   uzdot komisijas priekšsēdētājam b. Anguļinskim pabeigt 
pārcelšanu līdz š. g. 25. septembrim; pēc pārcelšanas 
pabeigšanas iesniegt rajona izpildu komitejai atskaiti par visu 
pārcelšanas laiku. Atskaites iesniegšanas termiņš - 1945. gada 
25. septembris; 

5)  5)   ieteikt Rīgas pilsētas milicijas 11. nodaļas priekšniekam 
nosūtīt uz Daugavgrīvas ciematu piecus miličus, lai sniegtu 
komisijai palīdzību; 

6)  6)   uzdot rajona dzīvokļu daļas vadītājam b. Kokinam nodot 
komisijas rīcībā 20 dzīvokļus vai istabas, lai tur izmitinātu no 
Daugavgrīvas un Bolderājas pārvietotos un, lai pēc tam viņus 
noformētu vispārnoteiktajā kārtībā; 

7)  7)   pieņemt zināšanai Iekšlietu tautas komisariāta speciālās 
celtniecības tresta priekšnieka pulkveža Afanasjeva paziņojumu 
par to, ka viņš komisijai pēc tās iesniegumiem piešķir 
nepieciešamo kravas automašīnu un strādnieku skaitu - līdz 15 
kravas automašīnām un līdz 200 strādniekiem ik dienas. 

  
Ļeņina rajona izpildu komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks (paraksts) 
  

LVA, 1437. f., 2. apr., 3. l., 52. - 53. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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55. LK(b)P CK celtniecības daļas vadītāja vietnieka 
Timofejeva 1945. gada 13. oktobra ziņojums LK(b)P CK 
sekretāram I. Ļebedevam par LPSR Iekšlietu tautas 
komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta 
aizņemtajiem dzīvokļiem Rīgas pilsētā 
  

1945. 1945. gada 13. oktobrī 
  

Latvijas K(b)P CK sekretāram 
I.  I.     ĻEBEDEVAM 

  
Daru Jums zināmu, ka pašreiz brīvas apdzīvojamās platības Rīgas 

pilsētā tikpat kā nav, bet izvietošana notiek sablīvēšanas kārtībā, pie tam 
ārkārtīgi smagi. Ir fakti, ka dzīvokļos pat nelaiž iekšā. It īpaši tas attiecas 
uz Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta 
darbiniekiem. Minu faktus: 

1.  1.   LPSR VDTK vecākais inspektors kapteinis Korčagins ne 
tikai neielaida dzīvoklī, bet māju pārvaldniekam b. Apsītim 
atņēma pat orderi un izdeva par to kvīti. 

2.  2.   Zaubes ielas 4. nama 14. dzīvoklī dzīvo VDTK kapteinis b. 
Martinovs, kurš ar ģimeni 3 cilvēku sastāvā aizņem 4 istabu 
dzīvokli 79 m2 platībā. Viņam pēc normas pienākas 3x9+4=31 
metri. Tas ir, viņam ir liekas 2 istabas. 

3.  3.   Zaubes ielas 14. nama 8. dzīvoklī dzīvo IeTK leitnants b. 
Rubcovs, kurš aizņem 4 istabu dzīvokli ar platību 79 m2. Pēc 
normas b. Rubcovam ar ģimeni 3 cilvēku sastāvā pienākas 
3x9+4=31 m2. Tas ir, viņam ir lieka platība 48 m2 jeb 2 istabas. 

4.  4.   Valdemāra ielā Nr. 37 dzīvoklī Nr. 3 dzīvo IeTK transporta 
nodaļas darbinieks majors Memļevs ar ģimeni 4 cilvēku sastāvā 
un aizņem 6 istabu dzīvokli ar platību 154 m2, kuram pēc 
normas pienākas 4x9+4 =40 m2. Tas ir, viņam liekā platība ir 
114 m2. 

5.  5.   Valdemāra ielā Nr. 37 dzīvoklī Nr. 5 dzīvo IeTK darbinieks 
majors Ņikitins ar ģimeni 3 cilvēku sastāvā un aizņem 6 istabu 
dzīvokli ar platību 154 m2, kuram pēc normas pienākas 
3x9+4=31 m2. Tas ir, b. Ņikitinam, aizņemot šo dzīvokli, ir 
lieka platība: 154-41=123 m2. 

Pēc Rīgas pilsētas Dzīvokļu daļas priekšnieka b. Hmeļevska ziņām, 
Rīgas pilsētā lielu dzīvokļu skaitu aizņem IeTK un VDTK ierindas 
darbinieki, kuri dzīvo bez pierakstīšanās un kuriem ir liela liekā platība. 
Taču viņi nekādiem likumiem nepakļaujas un ar pilsētas Dzīvokļu daļas 
un rajonu dzīvokļu daļu darbiniekiem pat nerunā. 
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Vienlaicīgi ar to, daru Jums zināmu, ka pašreiz Rīgas pilsētā ir 
neviens vien simts VDTK un IeTK  aizzīmogotu dzīvokļu, kuru 
saimnieki ir vai nu izsūtīti, vai atrodas izmeklēšanā un apcietinājumā. 
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētā atgriežas daudz demobilizēto no Sarkanās 
armijas un ir nepieciešams pirmām kārtām apgādāt viņus ar apdzīvojamo 
platību (šobrīd ir vairāk nekā 2000 demobilizēto iesniegumu par 
apdzīvojamās platības piešķiršanu), bet pilsētas Dzīvokļu pārvalde ir 
bezspēcīga šo jautājumu atrisināt, jo republikas prokuratūra rīkojas 
saskaņā ar PSRS TKP 1937. gada 17. oktobra lēmumu par dzīvokļu 
apdzīvojamās platības izmantošanu, t. i. - saskaņā ar šo nolikumu atrastā 
liekā platība var tikt dzīvokļa īrniekam atņemta tikai tiesas ceļā trīs 
mēnešu laikā pēc brīdinājuma. 

Lai uzlabotu stāvokli un ātrāk apmierinātu ar apdzīvojamo platību 
virsniekus un demobilizētos, es Jūs lūdzu: 

a)  a)    dot norādījumu LPSR iekšlietu tautas komisāram un valsts 
drošības tautas komisāram par to, lai pilsētas Dzīvokļu nodaļas 
darbiniekiem tiktu izsniegtas speciālas  apliecības ar tiesībām 
veikt visas tās apdzīvojamās platības inventarizāciju, kuru 
aizņem IeTK un VDTK darbinieki; 

b)  b)   izlemt jautājumu par IeTK un VDTK aizzīmogotajiem 
dzīvokļiem, lai ātrāk tos atvērtu un nodotu pilsētas Dzīvokļu 
daļas rīcībā; 

c)  c)    noregulēt jautājumu par pilsētas un dzīvokļu daļu attiecībām 
ar prokuratūru, lai izņemtu lieko platību un iemitinātu tur 
īrniekus. 

P i e l i k u m ā:  VDTK inženiera-inspektora kapteiņa Korčagina  
kvīts par atņemto orderi.* 
  

LK(b)P CK celtniecības daļas 
vadītāja vietnieks Timofejevs 

  
LVA, PA-101. f., 8. apr., 11.l., 107.-108. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b. b. Novikam, Eglītim. 

 Lūdzu Jūs izskatīt šo iesniegumu, veikt nepieciešamos pasākumus un 
 ziņot CK. Ļebedevs. 22.10.45. 
 Noņemtas kopijas ar b. Ļebedeva rezolūciju un nosūtītas b. Eglītim un 
 Novikam. 1945. g. 23.10. Paraksts nesalasāms. 

  
* Netiek publicēta. 
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56. LPSR valsts drošības tautas komisāra ģenerālmajora A. 
Novika 1945. gada 31. oktobra ziņojums LK(b)P CK 
sekretāram I. Ļebedevam par LPSR Valsts drošības tautas 
komisariāta darbinieku aizņemtajiem dzīvokļiem 

  
1945. 1945. gada 31. oktobrī 

  
LK(b)P CK sekretāram 
b.  b.   I. ĻEBEDEVAM 

  
Atbildot uz Jūsu norādījumu sakarā ar LK(b)P CK celtniecības 

daļas vadītāja vietnieka b. Timofejeva vēstuli, paziņoju, ka LPSR Valsts 
drošības tautas komisariāta administratīvā un saimniecības nodaļa pašreiz 
veic tās apdzīvojamās platības uzskaiti, kuru aizņem komisariāta 
darbinieki. 

Atrastā liekā apdzīvojamā platība tiks ņemta uzskaitē un tajā 
sablīvēšanas kārtībā tiks iemitināti tie darbinieki, kuri pie mums darbā 
ierodas no jauna. 

Tajos dzīvokļos, kurus aizņem mūsu darbinieki, liekās platības 
nodošana dzīvokļu nodaļām un tādu personu iemitināšana, kurām nav 
sakara ar Valsts drošības tautas komisariātu, nav vēlama. 

Sakarā ar augstāk teikto, es lūdzu Jūsu norādījumu par to, lai LPSR 
Valsts drošības tautas komisariātam tiktu piešķirtas tiesības patstāvīgi 
izdarīt sablīvēšanu tajos dzīvokļos., kurus aizņem mūsu darbinieki. 

Attiecībā par Valsts drošības tautas komisariāta “simtiem” 
aizzīmogoto dzīvokļu vēstules autors šo skaitli ir stipri pārspīlējis. Pašreiz 
VDTK skaitās tikai divi aizzīmogoti dzīvokļi, par kuru īpašniekiem tiesu 
iestādes jautājumu vēl nav izlēmušas. 

  
LPSR Valsts drošības tautas komisārs 

ģenerālmajors (Noviks) 
  

LVA, PA-101. f., 8. apr., 11.l., 112. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b. Plūdonim. Kas par lietu? Lūdzu paskaidrot, Ļebedevs 4.11.45. 
 Pie lietas. b. Ļebedevam ziņots personīgi. Paraksts nesalasāms. 
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57. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1946. gada 19. marta lēmums par LPSR TKP 1946. 
gada 23. janvāra lēmuma Nr. 40 “Par pasākumiem, lai 
nodrošinātu ar dzīvokļiem Sarkanās armijas virsniekus un 
ģenerāļus” realizāciju 
  

1946. 1946. gada 19. martā 
  

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas 

LĒMUMS Nr. 219 
  

Par LPSR TKP 1946. gada 23. janvāra lēmuma Nr. 40 
“Par pasākumiem, lai nodrošinātu ar dzīvokļiem Sarkanās armijas 

virsniekus un ģenerāļus” realizāciju 
  

Rīgas pilsētas izpildu komiteja n o l ē m a: 
1)  1)   Saskaņā ar Latvijas PSR TKP 1946. gada 23. janvāra 

lēmumu Nr. 40 ieteikt rajonu izpildu komiteju priekšsēdētājiem 
piešķirt Baltijas kara apgabala Dzīvokļu ekspluatācijas daļai 
sekojošu skaitu istabu: 

  
  Pavisam līdz 1.04 2. kvartālā 3. kvartālā 
Kirova rajonā 340 140 100 100 
Staļina rajonā 200 85 75 40 
Proletāriešu 
rajonā 

200 80 70 50 

Maskavas 
rajonā 

100 40 30 30 

Sarkanarmijas 
rajonā 

160 80 40 40 

Ļeņina rajonā 200 100 50 50 
Pavisam: 1200 525 365 310 

  
2) Uzdot rajonu izpildu komiteju priekšsēdētājiem, piešķirot 

apdzīvojamo platību Baltijas kara apgabala garnizona Dzīvokļu 
ekspluatācijas daļai, vadīties no šāda LPSR TKP izskaidrojuma: 

a)  a)    piešķiramās platības skaitā iekļaut pēc 1945. gada 11. 
decembra (PSRS TKP lēmuma Nr. 3063 pieņemšanas datums) 
Baltijas kara apgabalam nodotās platības, kā arī līdz 1945. gada 
11. decembrim nodotās, bet neapgūtās platības. Piemēram, tās 
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mājas, kuras nodotas atjaunošanai, bet līdz 1945. gada 11. 
decembrim apdzīvošanai nav nodotas; 

b)  b)   vidēji par vienu istabu skaitīt 18 m2; 
3)  3)   Šī lēmuma izpildes kontroli uzdot pilsētas dzīvokļu daļas 
priekšniekam b. Hmeļevskim. 

  
Rīgas pilsētas izpildu komitejas 

priekšsēdētājs (Deglavs) 
Rīgas pilsētas izpildu komitejas sekretārs (Kurpnieks) 

  
LVA, 1400. f., 2. apr., 12.l., 108. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
58. LPSR TKP priekšsēdētāja vietnieka J. Roņa 1946. gada 23. 
jūnija ziņojums BKA karaspēka pavēlniekam I. Bagramjanam 
par apdzīvojamās platības piešķiršanu BKA Rīgas garnizonam 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
Nr. 674-s      1946. gada 23. jūnijā 
  

BKA karaspēka pavēlniekam armijas ģenerālim 
I.  I.     BAGRAMJANAM, 

atbildot uz 1946. g. 14.04. Nr. 042359 un 1946. g. 2.05. Nr. 649 
  

Latvijas K(b)P CK sekretāram I. ĻEBEDEVAM, 
atbildot uz 1946. g. 23.04. Nr. 188-s 

  
Pēc Rīgas izpildu komitejas ziņām no 1945. gada 11. decembra 

(attiecīgā PSRS TKP lēmuma izdošanas datums) līdz 1946. gada 1. 
jūnijam Rīgas pilsētas dzīvokļu iestādes Baltijas kara apgabala 
virsniekiem kā dzīvokļus piešķīrušas 1717 istabas ar apdzīvojamo platību 
32 381 m2. 

Bez tam Baltijas kara apgabalam piešķirtas četras mājas, kurās 
jāveic atjaunošanas darbi, ar 397 istabām, kuru apdzīvojamā platība ir 
8042 m2 (Kirova ielā 22, Parka ielā 2, Marijas ielā 9 un Strēlnieku ielā 9). 

Tādējādi Baltijas kara apgabalam augstāk norādītajā laika periodā 
piešķirtas 2194 istabas ar platību 40 423 m2 1200 istabu (ar platību 21 
600 m2) vietā, kāds skaits bija paredzēts LPSR TKP 1946. gada 21. 
janvāra lēmumā Nr. 40. 

  
Latvijas PSR TKP priekšsēdētāja vietnieks 
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J.  J.    Ronis 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 230.l., 250. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
59. Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 
1947. gada 27. jūnija ziņojums PSRS Ministru Padomes lietu 
pārvaldniekam J. Čadajevam par karaspēka aizņemtajām 
ārstniecības iestādēm 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
Nr. 629-s      1947. gada 27. jūnijā 
  

PSRS Ministru Padomes lietu pārvaldniekam 
b.  b.   J. ČADAJEVAM 

  
Latvijas PSR Ministru Padome, iepazinusies ar PSRS Ministru 

Padomes lēmuma projektu “Par to veselības aizsardzības iestāžu ēku 
atbrīvošanu, kuras ne pēc to tiešās nozīmes izmanto citi resori”, pilnīgi 
tam piekrīt un lūdz pielikumā Nr. 2 iekļaut šādus objektus, kurus aizņem 
militārie resori: 

1.  1.   Rīgas pilsēta, Ģimnastikas iela Nr. 1 - psihiatriskā kolonija. 
Aizņem Baltijas kara apgabala komandējošā sastāva kursi. 
Jāatbrīvo līdz 1947. gada 1. oktobrim. 

2.  2.   Rīgas pilsēta, Maskavas iela Nr. 122/128 -3. pilsētas 
slimnīca. Aizņem Sevišķā jūras aizsardzības rajona hospitālis. 
Jāatbrīvo līdz 1947. gada 15. septembrim. 

3.  3.   Rīgas pilsēta, Grēcinieku iela Nr. 34 - 5. pilsētas poliklīnika. 
Aizņem BKA krasta aizsardzības kursi. Jāatbrīvo līdz 1947. 
gada 15. septembrim. 

4.  4.   Madonas pilsēta - pilsētas poliklīnika. Aizņem BKA 
karaspēka daļa. Jāatbrīvo līdz 1947. gada 15. augustam. 

P i e z ī m e: Sevišķā jūras aizsardzības rajona hospitālis, kurš  
   aizņem 3. pilsētas slimnīcas ēku, pilnīgi var izvietoties 
   Rīgas pilsētas garnizona hospitāļa telpās. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs (V. Lācis) 

  
LVA, 270. f., 1.s. apr., 272.l., 144. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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60. Latvijas PSR Ministru Padomes 1947. gada 13. augusta 
lēmums par Rīgā un Rīgas apriņķī PSRS Bruņoto spēku 
ministrijas Jūras kara flotes aizņemto ēku nodošanu tās 
lietošanā 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Izejošais Nr. 817-s    1947. gada 19. augustā 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

LĒMUMS Nr. 718-s 
  

Par Rīgā un Rīgas apriņķī PSRS Bruņoto spēku ministrijas Jūras 
kara flotes aizņemto ēku nodošanu tās lietošanā 

  
1947. 1947. gada 13. augustā 

  
Latvijas PSR Ministru Padome n o l e m j: 
1.  1.   Nodot PSRS Bruņoto spēku ministrijas Baltijas flotes 

Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam ilgtermiņa nomā saskaņā 
ar “Nolikumu par vietējām finansēm” 21. pantu ēkas Rīgas 
pilsētā un Rīgas apriņķī saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2.  2.   Tās ēkas, kuras pašreiz aizņem PSRS Bruņoto spēku 
ministrijas Jūras kara flote un kuras uzskaitītas pielikumā Nr. 2, 
atstāt vietējo padomju pārziņā, nododot tur aizņemto 
apdzīvojamo platību Jūras kara flotes garnizoniem. 

3.  3.   Uzdot Baltijas flotes Sevišķā jūras aizsardzības rajona 
pavēlniekam kontradmirālim b. Čerokovam līdz 1947. gada 1. 
oktobrim atbrīvot pašreiz PSRS Aizsardzības ministrijas Jūras 
kara flotes aizņemtās ēkas, kuras uzskaitītas pielikumā Nr. 3, 
nododot tās Rīgas pilsētas izpildu komitejai, lai tās izmantotu 
pēc saviem ieskatiem. 

4.  4.   Uzdot Rīgas pilsētas un Rīgas apriņķa izpildu komitejām, kā 
arī Baltijas flotes Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam divu 
dekāžu laikā noslēgt līgumus par to ēku ilgtermiņa izmantošanu, 
kuras tiek nodotas Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam 
saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

5.  5.   Uzdot kontradmirālim b. Čerokovam un Latvijas PSRS 
komunālās saimniecības ministram b. Ķīsim, piesaistot Rīgas 
pilsētas izpildu komiteju, līdz 1947. gada 1. oktobrim saskaņā ar 
Latvijas PSR TKP 1941. gada 13. marta lēmuma Nr. 373 
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6. punktu pārbaudīt, cik pareizi pēc noteiktajām normām un 
Jūras kara flotes Rīgā izvietotā personālsastāva lieluma tiek 
izmantotas aizņemtās platības un par pārbaudes rezultātiem 
ziņot Latvijas PSR Ministru Padomei. 

Šis lēmums stājas spēkā 1947. gada 15. augustā un visi Latvijas 
PSR Tautas Komisāru Padomes un Ministru Padomes pieņemtie lēmumi 
par ēku piešķiršanu un nodošanu PSRS Bruņoto spēku ministrijas Baltijas 
flotes Sevišķā jūras aizsardzības rajona lietošanā Rīgā un Rīgas apriņķī ar 
šo lēmumu tiek anulēti. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

priekšsēdētājs V. Lācis 
Latvijas PSR Ministru Padomes 

lietu pārvaldnieks I. Bastins 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 247.l., 46.-47. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
61. Latvijas PSR Ministru Padomes 1947. gada 13. augusta 
lēmuma Nr. 718-s pielikums Nr. 1 par ēku nodošanu Baltijas 
flotes Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam 
  

Ēku saraksts, kuras tiek nodotas PSRS Bruņoto spēku 
ministrijas Baltijas flotes Sevišķajam jūras aizsardzības 

rajonam saskaņā ar “Nolikuma par vietējām finansēm” 21. pantu 
  

Nr
. 
p. 
k. 

Adrese Ēku 
nozīme 
uzcelšana
s laikā 

Stāv
u 
skait
s 

Sienu 
materiāl
i 

Derīg
ā 
platīb
a m2 

Kas 
aizņēmis 

Piezīme
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Slokas 

24 
noliktava 2 ķieģeļu 630 noliktava   

    garāža 1 koka 1000 k/d 
garāža 

  

    ražošanas 1 ķieģeļu 540 k/d 
darbnīca
s 

  

      1 ķieģeļu 480 k/d 
darbnīca
s 

  

    katlu 
māja 

1 ķieģeļu 73 katlu 
māja 
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2. Vītolu 8 raž. 1 koka 875 k/d 
darbnīca
s 

  

3. Muitas 3 dienesta 1 ķieģeļu 150 dienesta   
    šķūnis 1 ķieģeļu 56 šķūnis   
4. Lubānas 

39 
raž. 
dzīvojam
ā m. 

2 ķieģeļu 281 k/d 
darbnīca
s 

  

5. Nolik-
tavas 5 

raž. 
dzīvojam
ā m. 

2 koka 260 kazarma   

  Muitas 4 raž. 
dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 1760 dienesta   

6. Parka 1 raž. 
dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 2358 kazarma   

7. Parka 1a raž. 
dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 2217 kazarma   

  
8. 

  
Parka 4 

  
raž. 
dzīvojam
ā m. 

  
6 

  
ķieģeļu 

  
2867 

  
māc. 
korpuss 

  

9. Citadeles 
1 

dienesta 3 ķieģeļu 1638 dienesta   

10
. 

Citadeles 
2 

dzīvojam
ā m. 

6 ķieģeļu 2100 māc. 
korpuss 

  

11
. 

Eksporta 
4 

dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 2300 dienesta 
un māc. 
korpuss 

  

12
. 

Eksporta 
5 

dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 2200 māc. 
korpuss 

  

13
. 

Vīlandes 
8 

dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 1470 dienesta   

14
.  

Sverd-
lova 19 

dzīvojam
ā m. 

3 ķieģelu 291 dienesta   

    dzīvojam
ā m. 

3 ķieģeļu 740 kazarma   

    garāža 1 ķieģeļu 490 garāža   
15
. 

Ausekļa 
22 

dzīvojam
ā m. 

3 ķieģeļu 480 dienesta   
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16
. 

Vaļņu 18 dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 1140 dienesta 
un 
kazarma 

  

17
. 

Kun-
dziņsala 
12. līnija 
5  

dzīvojam
ā m. 

1 koka 120 dienesta   

18
. 

Grēci-
nieku 34 

dienesta 6 ķieģeļu 989 kazarma 
un 
dienesta 

  

19
. 

Maska-
vas 53 

dzīvojam
ā 
m. 

5 ķieģeļu 1680 kazarma 
un 
dienesta 

  

    šķūnis 1 ķieģeļu 260 k/d 
šķūnis 

  

20
. 

Maska-
vas 6 
37. 
nolik-
tava 

noliktava 2 ķieģeļu 436 k/d 
noliktava 

  

21
. 

Maska-
vas 6 
37.a 
noliktava 

noliktava 1 koka 253 k/d 
noliktava 

  

22
. 

Maska-
vas 14a 
51. 
nolik-
tava 

noliktava 2 ķieģeļu 408 k/d 
noliktava 

  

23
. 

Maska-
vas 14a 
55. 
nolik-
tava 

noliktava 2 ķieģeļu 612 k/d 
noliktava 

  

24
. 

Maska-
vas 14a 
56. 
nolik-
tava 

noliktava 2 ķieģeļu 468 k/d 
noliktava 

  

25
. 

Bukaišu 
1/2 

ražošanas 1 ķieģeļu 1800 k/d 
darbnīca
s 
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    ražošanas 1 ķieģeļu 121 k/d 
darbnīca
s 

  

    noliktava 1 koka 596 noliktava   
26
. 

Mārstaļu 
16 

dzīvojam
ā 
m. 

4 ķieģeļu 886 dienesta   

27
. 

Arsenāla 
7 

dzīvojam
ā m. 

3 ķieģeļu 938 kazarma   

28
. 

Smilšu 
20 

dienesta 4 ķieģeļu 2582 mācību 
korpuss 

  

29
. 

Smilšu/ 
Torņu 4 

kazarma 2 ķieģeļu 2845 kazarma   

30
. 

Torņu 25 dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 149 kazarma   

31
. 

Torņu 23 dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 149 kazarma   

32
. 

Torņu 21 dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 179 kazarma   

33
. 

Torņu 19 dzīvojam
ā m. 

3 ķieģeļu 188 kazarma   

34
. 

Torņu 17 dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 146 kazarma   

35
. 

Torņu 15 dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 128 kazarma   

36
. 

Kuģu 2 dzīvojam
ā m. 

3 ķieģeļu 375 dienesta   

37 Kuģu 
8/10 

dzīvojam
ā m. 

4 ķieģeļu 375 māc. 
korpuss 

  

38
. 

Kuģu 4 dienesta 2 ķieģeļu 212 dienesta   

39
. 

Uzvaras 
bulv. 16 

dienesta 4 ķieģeļu 2355 kazarma   

40
. 

Valguma 
10 

dienesta 2 ķieģeļu 419 māc. 
korpuss 

  

41
. 

Valguma 
8 

dienesta 2 ķieģeļu 438 māc. 
korpuss 

  

42
. 

Torņu 3 noliktava 1 ķieģeļu 5100 noliktava   

Bolderāja 
43
. 

Kodola 6 dzīvojam
ā m. 

2 koka 86 dienesta   
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44
. 

Piestātne
s 7 

teātris 2 ķieģeļu 278 JKF 
nams 

  

45
. 

Piestātne
s 7a 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 106 JKF 
nams 

  

46
. 

Piestātne
s 5 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 183 JKF 
nams 

  

47
. 

Piestātne
s 5a 

dzīvojam
ā m. 

1 koka 13 JKF 
nams 

  

Buļļi 
48
. 

Dzintaru 
12 

dzīvojam
ā m. 

1 koka 40 karaspēk
a daļa 

  

49
. 

Dzintaru 
12 

dzīvojam
ā m. 

1 koka 25 dienesta   

50
. 

Rojas 9 dzīvojam
ā m. 

1 koka 30 kazarma   

51
. 

Rojas 10 dzīvojam
ā m. 

1 koka 35 kazarma   

52
. 

Rojas 14 dzīvojam
ā m. 

2 koka 45 kazarma   

53
. 

Daugav-
grīvas 1 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 80 kazarma   

54
. 

Vētras 
5/4 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 60 kazarma   

55
. 

Daugav-
grīvas 3 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 80 kazarma   

56
. 

Dzintaru 
22 

dzīvojam
ā m. 

1 koka 20 dienesta   

57
. 

Dzintaru 
25 

dzīvojam
ā m. 

1 koka 70 personāl-
sastāva 
kubrikas 
2 mājas 

  

58
. 

Ganu 3 dzīvojam
ā m. 

1 koka 30 personāl-
sastāva 
kubrikas 
2 mājas 

  

59
. 

Ganu 4 dzīvojam
ā m. 

5 ķieģeļu 3210 dzelzceļš   

Vecāķi 
60
. 

Atsevišķ
i stāvoša 
māja 

dzīvojam
ā m. 

    200 dienesta   

61 Kirova dzīvojam 4 ķieģeļu 646 dienesta   
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. 1a ā m. un 
kazarma 

62
. 

Ādažu 1 dzīvojam
ā m. 

1 ķieģeļu 92 dienesta   

    dienesta 1 koka 282 dienesta  2 
barakas 

    noliktava
s 

1 koka 3600 nolikta-
vas 

4 nolikt.

63
. 

Ādažu 2 ugunsdzē
-sēju 
depo 

2 ķieģeļu 103 uguns-
dzēsēju 
depo 

  

64
. 

L. Pils 
12 

dienesta 3 ķieģeļu 1080 dienesta   

65
. 

Miķeļa 3 dienesta 1 ķieģeļu 570 k/d 
darbnīca
s 

  

Priedaines stacija 
66
. 

Lielā 24 dzīvojam
ā m. 

2 ķieģeļu 202 atpūtas 
nams 

  

67
. 

Lielā 19 dzīvojam
ā m. 

2 koka 97 atpūtas 
nams 

  

68
. 

Lielā 17 dzīvojam
ā m. 

2 ķieģeļu 225 atpūtas 
nams 

  

69
. 

Lielā 21 dzīvojam
ā m. 

2 koka 74 atpūtas 
nams 

  

70
. 

Ropažu 
70 

staļļi 1 ķieģeļu 242 staļļi   

    staļļi 1 ķieģeļu 170 staļļi   
71
. 

Turgeņe-
va 7 

dzīvojam
ā m. 

2 koka 185 dienesta, 
1. stāvs 

  

72
. 

Matīsa 
57 

ražošanas 2 ķieģeļu 187 k/d 
darbnīca
s 2. stāvs 
un daļa 
no 1. 
stāva 

  

73
. 

Maskava
s 61 

  1 koka 180 k/d 
darbnīca
s korpuss 
pagalmā 

  

74
. 

Marijas 
13 

ražošanas - ķieģeļu 120  noliktava 
viena 
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korpusa 
daļa 
pagalmā 

75
. 

Katoļu 
7-1 

dzīvojam
ā 
m. 

1 ķieģeļu 120 dienesta 
(1 dzī- 
voklis) 

  

76
. 

Matīsa 
86a 

dzīvojam
ā m. 

1 ķieģeļu 463 noliktava 
(1. stāvā 
veikals) 

  

77
. 

Patver- 
smes 23 

dienesta 2 ķieģeļu 1235     

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

lietu pārvaldnieks I. Bastins 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 247.l., 48.-50. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
62. Latvijas PSR Ministru Padomes 1947. gada 13. augusta 
lēmuma Nr. 718-s pielikums Nr. 2 par ēku nodošanu 
Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam 
  
Ēku saraksts, kuras ir paredzētas vietējo padomju izmantošanai 

pēc mērķu nozīmes, nododot to apdzīvojamo platību 
Sevišķā jūras aizsardzības rajona garnizona 

Dzīvokļu ekspluatācijas daļai 
  

Nr
. p. 
k. 

Adrese Ēku 
nozīme 
uzcelšana
s laikā 

Stāv
u 
skait
s 

Sienu 
materiāl
i 

Derīg
ā 
platīb
a m2 

Kas 
aizņēmis 

Piezī
-mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Fīrekera 9 dzīvojam

ā 
2 ķieģeļu 283 virsnieku 

dzīvojam
ā māja 

  

2. Hamburga
s 7 

dzīvojam
ā 

2 koka 373 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

3. Kirova 15 dzīvojam
ā 

4 ķieģeļu 897 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

4. Noliktavas dzīvojam 5 ķieģeļu 1210 virsnieku   
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3 ā dzīvojam
ā māja 

5. Rūpniecī-
bas 11 

dzīvojam
ā 

5 ķieģeļu 1200 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

6. Tvaika 42 dzīvojam
ā 

2 ķieģeļu 258 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

7. Ziemeļu 5 dzīvojam
ā 

2 ķieģeļu 503 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

8. Visbijas 
20 

dzīvojam
ā 

2 ķieģeļu 170 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

9. M. Pils 5 dzīvojam
ā 

4 ķieģeļu 420 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

10. Brīvības 
60/66 

dzīvojam
ā 

6 ķieģeļu 7223 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

11. Pionieru 
laukums 4 

bijusī 
viesnīca 

4 ķieģeļu 1290 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

12. Inčukalna 
5 

dzīvojam
ā 

2 ķieģeļu 185 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

13. Rūpniecī-
bas 4 

dzīvojam
ā 

5 ķieģeļu 1230 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

14. Vīlandes 
14 

dzīvojam
ā 

5 ķieģeļu 1300 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

15. Rūpniecī-
bas 18 

dzīvojam
ā 

6 ķieģeļu 1300 virsnieku 
dzīvojam
ā māja 

  

Rīgas Jūrmala 
16. Kara 

(domājams
, Kāpu) 43 

dzīvojam
ā 

1 koka 480 bērnu 
sanatorija 

  

17. Kara 
(domājams
, Kāpu) 89 

dzīvojam
ā 

2 koka 150 bērnu 
sanatorija 
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18. Indras 1 dzīvojam
ā 

1 koka 120 bērnu 
sanatorija 

  

19. Aglonas 2 dzīvojam
ā 

2 koka 170 bērnu 
sanatorija 

  

20. Aglonas 1 dzīvojam
ā 

1 koka 140 bērnu 
sanatorija 

  

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

lietu pārvaldnieks I. Bastins 
  

LVA, 270. f., 1-s. apr., 247.l., 51. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
63. Latvijas PSR Ministru Padomes 1947. gada 13. augusta 
lēmuma Nr. 718-s pielikums Nr. 3 par ēkām un telpām, kuras 
Sevišķajam jūras aizsardzības rajonam jāatbrīvo un jānodod 
vietējo padomju pārziņā 
  

Ēku un telpu saraksts, kuras Sevišķajam jūras aizsardzības 
rajonam jāatbrīvo un jānodod vietējo padomju pārziņā 

  
Nr
. p. 
k. 

Adrese Ēku 
nozīme 
uzcelšana
s laikā 

Stāv
u 
skait
s 

Sienu 
materiāl
i 

Derīg
ā 
platīb
a m2 

Kas 
aizņēmis 

Piezī-
mes 

1. Lenču 2 garāža 1 koka 312 k/d 
garāža 

pa-
galm
ā 

2. Rūpniecība
s 16 

garāža 1 ķieģeļu 120 k/d 
garāža 

  

3. Maskavas 
14a 

noliktava 1 ķieģeļu 267 noliktav
a 

  

4. L. Pils 17 dzīvojam
ā 

3 ķieģeļu 520 darbnīca 
(atbrīvot 
līdz 
1947. g. 
1.12.) 

  

5. Dzelmes 10 dzīvojam
ā 

2 koka 50 karaspē-
ka daļa 

  

6. Rojas 11 dzīvojam
ā 

1 koka 30 karaspē-
ka daļa 

  

7. Rojas 20 dzīvojam
ā 

1 koka 20 karaspē-
ka daļa 
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8. Rojas 18 dzīvojam
ā 

1 koka 40 karaspē-
ka daļa 

  

9. Rojas 21 dzīvojam
ā 

1 koka 55 karaspē-
ka daļa 

  

10. Rojas 11 dzīvojam
ā 

1 koka 40 karaspē-
ka daļa 

  

11. Dzelmes 14 dzīvojam
ā 

1 koka 35 karaspē-
ka daļa 

  

12. Rojas 24 dzīvojam
ā 

1 koka 45 karaspē-
ka daļa 

  

13. Dzintaru 29 dzīvojam
ā 

1 koka 30 karaspē-
ka daļa 

  

14. Hamburgas 
31 

dzīvojam
ā 

2 ķieģeļu 131     

15. Hamburgas 
27 

dzīvojam
ā 

3 ķieģeļu 258     

16. Hamburgas 
29 

dzīvojam
ā 

3 ķieģeļu 158     

17. Stūrmaņu 
17 

ugunsdzē-
sēju depo 

  ķieģeļu 72     

18. Maskavas 
122/128 

slimnīca 6 ķieģeļu 2600     

19. J. Alunāna 
5 

dienesta 3 ķieģeļu 1050     

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

lietu pārvaldnieks I. Bastins 
  

LVA, 270. f., 1-s. apr., 247.l., 52. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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64. LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 1948. gada 
23. oktobra ziņojums PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietniekam K. Vorošilovam par karaspēka aizņemto Sporta pili 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
Nr. 1133-s      1948. gada 23. oktobrī 
  

PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
b.  b.   K. VOROŠILOVAM 

  
LPSR Ministru Padomes Fiziskās kultūras un sporta komiteja 

1947. un 1948. gadā izvirzījusi PSRS Ministru Padomes Vissavienības 
fiziskās kultūras un sporta komitejā jautājumu par palīdzības sniegšanu, 
lai atbrīvotu Sporta pils ēkas Rīgā, Starta ielā Nr. 3, kā arī stadionu 
Valdemāra ielā Nr. 65. Augstāk minētās sporta būves ne pēc nozīmes 
aizņem karaspēka daļas. 

Vācu okupācijas laikā Sporta pils tika pārvērsta par tanku 
remontdarbnīcām. 

Pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu iebrucējiem 1944. gada 13. oktobrī 
Sporta pils ēku aizņēma un pašreiz izmanto PSRS Bruņoto spēku 
ministrijas Bruņutanku pārvaldes 222. bruņutanku remontbāze. 

Stadionu Valdemāra ielā Nr. 65 aizņem PSRS Valsts drošības 
ministrijas karaspēka daļa (daļas komandieris ir ģenerālmajors 
Ļeontjevs). 

LPSR fizkultūras organizācija izjūt lielu sporta būvju trūkumu, it 
īpaši - ziemas telpu trūkumu. 

Sporta pils pēc savas kvadratūras būtu ne tikai republikas centrālā 
sporta bāze, bet tā varētu arī apkalpot vissavienības nozīmes sporta 
pasākumus kā sporta sacensību rakstura, tā arī mācību un treniņa rakstura 
sporta pasākumus. 

Stadionu Valdemāra ielā 65 PSRS Valsts drošības ministrijas 
karaspēka daļas neizmanto un to aizņem tikai tādēļ, ka tā teritorijā atrodas 
koka pagaidu baraka, kurā izvietots šīs karaspēka daļas pārtikas bloks un 
garāža. 

LPSR Ministru Padome lūdz PSRS Ministru Padomi pieņemt 
lēmumu, lai atbrīvotu: 

1)  1)   Rīgas Sporta pils ēku Starta ielā Nr. 3 ar apkārtējo zemes 
gabalu un to nodot LPSR Ministru Padomes Fiziskās kultūras 
un sporta komitejai; 
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2)  2)   stadionu Rīgā, Valdemāra ielā 65 un nodot to Latvijas Valsts 
fizkultūras un sporta institūtam, lai pie tā izveidotu sporta 
paraugbāzi. 

Bez tam LPSR Ministru Padome lūdz atcelt PSRS Tautas 
Komisāru padomes 1944. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 23083-r par 
ēkas Rīgā, Kirova ielā Nr. 2b un tur esošā sporta laukuma nodošanu 
Rīgas Jūras skolai, jo šī ēka jau 1940. gadā bija nodota LPSR Ministru 
Padomes Fiziskās kultūras un sporta komitejai un to no Rīgas 
atbrīvošanas brīža līdz pat šim laikam aizņem Republikāniskā komiteja. 

  
LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājs (V. Lācis) 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 426.l., 143.-144. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
65. LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 1948. gada 
11. decembra ziņojums PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietniekam K. Vorošilovam par karaspēka aizņemto Rīgas 
Sporta pili 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
Nr. 1312-s     1948. gada 11. decembrī 
  

PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
b.  b.   K. VOROŠILOVAM 

  
LPSR Ministru padome, papildinot savu 1948. gada 23. oktobra 

lūgumu Nr. 1133-s par Rīgas pilsētas Sporta pils Starta ielā Nr. 3 un 
sporta stadiona Valdemāra ielā  Nr. 63/65 atbrīvošanu, kuri tiek aizņemti  
ne pēc to nozīmes, paziņo, ka 1948. gada 9. decembrī, apmeklējot 
minētās sporta būves, mans vietnieks b. Ostrovs kopā ar LPSR Ministru 
Padomes Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju b. Apsi, 
konstatēja, ka Sporta pils ēkā bruņutanku remontdarbnīca, kura šo ēku 
aizņēma no 1944. gada līdz 1948. gadam, nekādus rekonstrukcijas un 
pārbūves darbus nav veikusi. Par darbnīcām pārveidotās ēkas, kuras 
veidotas vācu okupācijas laikā (tribīņu nojaukšana un grīdu nolietošana), 
palikušas bez izmaiņām. 

Stadionā Valdemāra ielā 63/65 bijušās stadiona administratīvās 
telpas tagad par ēdnīcu izmanto PSRS Valsts drošības ministrijas 
karaspēka daļa, tribīnes ar 3000 vietām ir saglabātas, telpa zem tribīnēm 
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tiek izmantota kā noliktava. Ir arī divi tenisa korti, divi volejbola un viens 
basketbola laukums. Divas baraku tipa ēkas, kuras atrodas dažādās 
stadiona malās un ir uzceltas vācu okupācijas laikā, savām garāžām un 
staļļiem aizņēmusi minētā karaspēka daļa. Citu ēku stadiona teritorijā 
nav. 

Tās dzīvojamās mājas, kurās izvietojusies Valsts drošības 
ministrijas karaspēka daļa, atrodas ārpus stadiona un ar fasādi iziet uz 
vienu no ielām pie stadiona. 
P i e z ī m e: Sīkas ziņas par Sporta pili (albums) atrodas PSRS   
  Ministru Padomes Vissavienības fiziskās kultūras un  
  sporta komitejā. 

  
LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājs (V. Lācis) 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 426.l., 142. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
66. LPSR Ministru Padomes Lietu pārvaldes komunālās 
saimniecības grupas priekšnieka A. Sarmas 1949. gada 7. 
jūnija ziņojums LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietniekam M. Plūdonim par bruņutanku remontrūpnīcas 
atstāšanu Sporta pils telpās 
  

1949. 1949. gada 7. jūnijā 
  

LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
b.  b.   M. PLŪDONIM 

  
DIENESTA ZIŅOJUMS 

  
Ar biedru Ostrova, Bagramjana un citu līdzdalību, pārbaudot bijušo 

Sporta pili, tika konstatēts, ka tur izvietotās rūpnīcas pārvietošana ir 
nelietderīga. 

Lūdzu Jūsu lēmumu, lai noņemtu no izpildes kontroles Savienības 
valdības 1949. gada 7. janvāra rīkojumu 341-rs šajā jautājumā. 

  
LPSR Ministru Padomes Lietu pārvaldes 

komunālās saimniecības grupas priekšnieks A. Sarma 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 426. l., 148 lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

Piekrītu. M. Plūdonis. 7.07. 
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67. Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldnieka 
vietnieka J. Cimdiņa 1948. gada 13. novembra lūgums Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam A. Deglavam 
paziņot par Iekšlietu ministrijas aizņemto apdzīvojamo platību 

  
SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Rīga   Nr. 1212-s  1948. gada 13. novembrī 
  

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 
priekšsēdētājam b. A. DEGLAVAM 

  
Jums tiek nosūtīta PSRS Iekšlietu ministrijas karaspēka virsnieku 

kvalifikācijas celšanas skolas vēstule par apdzīvojamās platības 
piešķiršanu kursantiem. 

Sakarā ar Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieka 
b. Plūdoņa norādījumu, es lūdzu paziņot, kādas dzīvojamās mājas aizņem 
Iekšlietu ministrija un izmanto ne kā dzīvokļus un šo māju kopējo 
apdzīvojamo platību. 

Jūsu atbildi gaidām līdz 1948. gada 25. novembrim. 
P i e l i k u m ā: 1 lapa (ienākošais Nr. 3009-s, jāatdod atpakaļ).* 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes  

lietu pārvaldnieka vietnieks J. Cimdiņš 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 373.l., 254. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
* Netiek publicēta. 
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68. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas priekšsēdētāja A. Deglava 1948. gada 26. novembra 
ziņojums LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
M. Plūdonim par Iekšlietu ministrijas aizņemto apdzīvojamo 
platību 
  

SLEPENI 
  

Nr. 371-s     1948. gada 26. novembrī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
b.  b.   M. PLŪDONIM 

  
Atbildot uz Jūsu 1948. g. 13.11. Nr. 1212-s 
  
Nosūtot atpakaļ PSRS Iekšlietu ministrijas karaspēka virsnieku 

kvalifikācijas celšanas skolas 1948. gada 6. novembra vēstuli Nr. 1/0108 
(Jūsu ienākošais Nr. 309-s) paziņoju: 

1.  1.   atbildot uz Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes pieprasījumu, 
Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas saimniecības daļas 
priekšnieks kapteinis Baiholds š. g. 22. novembrī ar ziņojumu 
Nr. 12/145-s atbildēja: “Tādu dzīvojamo māju, kuras tiktu 
izmantotas ne pēc to nozīmes vai tādu, kuras pēc savas 
celtniecības konstrukcijas būtu dzīvojamās mājas, nav”; 

2.  2.   pilsētas Dzīvokļu pārvalde personīgi aptaujāja Rīgas pilsētas 
rajonu izpildu komiteju priekšsēdētājus, kuri sniedza šādas 
ziņas: 

a)  a)    Ļeņina rajons 
1.  1.   Dzīvokļu ēka Kalnciema ielā Nr. 9 tiek izmantota kā klubs. 
2.  2.   Dzīvokļu ēka Kalnciema ielā Nr. 2 tiek izmantota kā ēdnīca. 
3.  3.   Dzīvokļu ēka Slokas ielā Nr. 8 tiek izmantota kā karaspēka 

daļas štābs. 
4.  4.   Dzīvokļu ēka Slokas ielā Nr. 27/29 tiek izmantota kā 

kopmītne. 
5.  5.   Dzīvokļu ēka Daugavgrīvas ielā Nr. 32/34 tiek izmantota kā 

slimnīca. 
b)  b)   Kirova rajons 

1.  1.   Ēkā Kaļķu ielā Nr. 23 ir Iekšlietu ministrijas 1. nodaļas 
kantoris. 

2.  2.   Ēkā Ģertrūdes ielā 27 ir Iekšlietu ministrijas 7. nodaļas 
kantoris. 
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3.  3.   Ēkā Ģertrūdes ielā Nr. 3, 3. dzīvoklī ir Iekšlietu ministrijas 
Materiāli tehniskās apgādes pārvalde. 

4.  4.   Ēkā Pils ielā Nr. 6 ir pilsētas autoinspekcija. 
c) Staļina rajons 

1.  1.   Kirova ielas Nr. 37 1. dzīvokli aizņēmis kantoris. 
2.  2.   Kirova ielas Nr. 35 5. dzīvokli aizņēmusi Iekšlietu 

ministrijas Šoseju un ceļu pārvalde. 
3.  3.   Friča Gaiļa ielā Nr. 9 visu māju aizņēmušas kantora telpas. 
4.  4.   Sverdlova ielā Nr 5 visu māju aizņēmusi 11. milicijas 

nodaļa. 
5.  5.   Friča Gaiļa ielā Nr. 11 visu māju aizņēmis kantoris un 

kopmītne. 
6.  6.   Lašu ielā Nr. 1 dzīvokli aizņēmis 5. milicijas nodaļas 

kantoris. 
7.  7.   Jaunciema 1. līnijā Nr. 70 dzīvokli aizņēmis 5. milicijas 

nodaļas kantoris. 
8.  8.   Libekas ielā Nr. 13 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
9.  9.   Poruka ielā Nr. 11 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
10. 10. Vēlmes ielā Nr 2 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
11. 11. Firkera ielā Nr. 16 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
12. 12. Vēlmes ielā Nr. 3 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
13. 13. Hamburgas ielā Nr. 5 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 
14. 14. Fīrekera ielā Nr. 29 visa māja ir aizņemta kopmītnēm. 

3. Šīs ziņas pilsētas Dzīvokļu pārvalde nevarēja pārbaudīt, jo Iekšlietu 
ministrija neļāva darbiniekiem mājas apskatīt. 
4. Jautājumā par apdzīvojamās platības piešķiršanu PSRS Iekšlietu 
ministrijas karaspēka virsnieku kvalifikācijas celšanas skolas virsnieku 
kadriem Rīgas pilsētas izpildu komiteja 1948. gada 10. novembrī ar Nr. 
342-s iesniegusi Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam savus 
apsvērumus. 

Latvijas PSR Ministru Padome augstāk minētās pilsētas izpildu 
komitejas vēstules kopiju ar priekšsēdētāja rezolūciju: “Ja jautājums ir 
saskaņots ar viņu, lai b. Eglītis piešķir no saviem fondiem. V. Lācis, 
1948. g. 15.11.” ir nosūtījusi LPSR Iekšlietu ministram (1948. g. 18.11., 
Nr. 1234-s). 
P i e l i k u m s: uz 1 lapas.* 

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas priekšsēdētājs A. Deglavs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 373.l., 255.-256. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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* Netiek publicēts. 
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69. Valsts drošības ministrijas Latvijas dzelzceļa apsardzes 
pārvaldes priekšnieka apakšpulkveža Z. Zimina 1949. gada 3. 
marta iesniegums LK(b)P CK sekretāram F. Titovam un LPSR 
MP priekšsēdētāja vietniekam M. Plūdonim par ēkas 
Komunāru bulvārī Nr. 4 atstāšanu LPSR Valsts drošības 
ministrijas rīcībā 
  

SLEPENI 
  

PSRS Valsts drošības ministrijas 
Latvijas dzelzceļa apsardzes pārvalde 

  
Nr. 1478      1949. gada 3. martā 
  

Latvijas K(b)P CK sekretāram 
b. F. TITOVAM 

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
b.  b.   M. PLŪDONIM 

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks b. Pupurs savā š. g. 23. februāra vēstulē Nr. 
2/2030 Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam b. 
Plūdonim lūdza pārcelt VDM Latvijas dzelzceļa pārvaldi uz Latvijas PSR 
VDM ēku vai uz Latvijas dzelzceļa pārvaldes ēku, minētās organizācijas 
sablīvējot. 

Tādu lēmumu pilsētas izpildu komiteja savā vēstulē motivē ar to, 
ka VDM apsardzes pārvalde nav izpildījusi Rīgas pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildu komitejas 1948. gada 30. augusta lēmumu Nr. 
966 par ēkas Komunāru bulvārī Nr. 4 atbrīvošanu un tās nodošanu 
universitātei. 

Jautājums par VDM apsardzes pārvaldes izlikšanu no minētās ēkas 
Komunāru bulvārī Nr. 4 radās pēc Latvijas Valsts universitātes 
iniciatīvas, kuras darbinieki nezin kādēļ uzskata, ka šīs telpas piederot 
universitātei. 

Pilsētas izpildu komitejas lēmumā Nr. 966 tika norādīts, ka VDM 
apsardzes pārvalde šajās telpās 1944. gadā iemitinājusies patvaļīgi, bet 
vēstulē b. Plūdonim pilsētas izpildu komiteja nepamatoti apgalvo, ka 
VDM apsardzes pārvalde slikti izturas pret ēkas ekspluatāciju un 
remontiem, bet patiesībā tikai 1948. gadā ēkas kapitālajam remontam tika 
izlietoti 60 000 rubļi un ne mazāka summa remontam tika izlietota 
iepriekšējos gados. 
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Pilnīgi nepamatots ir arī apgalvojums par to, ka VDM apsardzes 
pārvalde ēkā iemitinājusies un to aizņēmusi patvaļīgi. 

No 1944. gada 14. oktobra māju Komunāru bulvārī Nr. 4 aizņēma 
Valsts drošības tautas komisariāta Latvijas dzelzsceļa transporta daļa 
(tagad - VDM dzelzceļa apsardzes pārvalde), ko bija sankcionējis LK(b)P 
CK sekretārs b. Ļebedevs un, pamatojoties uz to, pilsētas Dzīvokļu 
pārvalde uz aizņemto māju izsniedza orderi Nr. 6281, kurš glabājas pie 
mums. 

Bez šī ordera mums vēl ir Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes 1946. 
gada 14. jūnija attieksme Nr. 2458, kura adresēta Valsts drošības tautas 
komisariāta transporta daļai un kurā paziņots, ka “Rīgas pilsētas izpildu 
komiteja Jūsu lūgumu ir apmierinājusi - māja Komunāru bulvārī Nr. 4 ir 
atstāta Jums”. 

Un, beidzot, Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1945. gada 10. maija 
lēmumā, kurā runāts par mājas, kuru mēs aizņemam, atbrīvošanu, 
ierakstīts: “Māju Komunāru bulvārī Nr. 4 nodot nomas lietošanā Valsts 
universitātei”. 

No tā redzams, ka ēka Komunāru bulvārī Nr. 4 Latvijas 
universitātei nepieder, bet b. Pupurs, pretēji šim dokumentam, uzskata šo 
māju par universitātes īpašumu. 

Kopš 1944. gada mūsu aizņemtās telpas ir pielāgotas VDM orgānu 
darba prasībām un tās nav aizņemtas patvaļīgi, bet pamatojoties uz 
atbilstošām atļaujām un dokumentiem un tiek uzturētas pienācīgā kārtībā. 
To remontiem, kā tas jau agrāk norādīts, iztērēti pavisam 100 tūkstoši 
rubļu. 

Ziņojot Jums par to, lūdzu norādīt Rīgas pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildu komitejas priekšsēdētāja vietas izpildītājam uz 
viņa nepamatoto atbalstu Valsts universitātes nepamatotajiem tīkojumiem 
uz māju, kura tai nepieder un dot norādījumu pilsētas izpildu komitejai 
par līguma noslēgšanu ar mums, lai saņemtu nomas maksu. 

Bez tāda līguma pilsētas organizācijas atsakās nomas maksu no 
mums saņemt. 

Pret VDM apsardzes daļas pārvietošanu uz citu piemērotāku ēku 
neviens neiebilst, bet pašreiz tādas iespējas nav, jo ne LPSR Valsts 
drošības ministrijai, ne dzelzceļa pārvaldei telpu nav un 1949. gadā 
nekādi kredīti mūsu aizņemto telpu paplašināšanai nav iedalīti. Nevar arī 
neņemt vērā tos izdevumus, kuri VDM apsardzes pārvaldei jāizlieto citā 
ēkā un universitātei, pārbūvējot māju Komunāru bulvārī Nr. 4. 
Lietderīgāk un ar mazākiem valsts līdzekļu izdevumiem būtu piešķirt 
universitātei citu ēku, jo pilsētas padomei citas iespējas ir. 

  
VDM Latvijas dzelzceļa apsardzes pārvaldes priekšnieks 

apakšpulkvedis Z. Zimins 
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LVA, 270. f., 1. s. apr., 438. l., 15.-16. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b Sarma. 
Šo jautājumu iekļaut vēstulē PSRS Ministru Padomei jautājumā par 
telpu atbrīvošanu Augstākās izglītības ministrijas vajadzībām un lūgt 
VDM Latvijas dzelzceļa (apsardzes) pārvaldi pārcelt uz dzelzceļa 
pārvaldes ēku un māju atdot universitātei. 5.03. M. Plūdonis. 
Pie lietas. 
Jautājums iekļauts vēstulē b. Vorošilovam (neslepena 7.03.49., Nr. 8-
357). A. Sarma 15.03. 

  
  
70. Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. maija lēmums 
par ēku nodošanu Baltijas kara apgabala lietošanā 
  

SLEPENI 
  

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komiteja 

  
1949. 1949. gada 9. maijā 

  
LĒMUMS Nr. 628-s 

  
Par to ēku, kuras Rīgas pilsētā aizņem PSRS Bruņoto spēku 
ministrijas Baltijas kara apgabals saskaņā ar Latvijas PSR 

Ministru Padomes 1948. gada 6. decembra lēmumu Nr. 1295-s, 
nodošanu lietošanā 

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja  

n o l ē m a: 
1.  1.   nodot Baltijas kara apgabalam, pamatojoties uz Nolikuma 

par PSRS vietējām finansēm 21. punktu, ar noteikumu, ka tiks 
nodrošināta pilnīga to saglabāšana, karaspēka daļu un 
apakšvienību, kuras nepārsniedz korpusa mērogus, minēto 
karaspēka daļu un apakšvienību štābu un iestāžu, kā arī iestāžu, 
kuras pēc štatu sarakstiem atrodas pie karaspēka daļām un 
štābiem, ēkas saskaņā ar pielikumu Nr. 1; 

2.  2.   nodot Baltijas kara apgabalam tās karaspēka daļu 
kategorijas, kas norādīta šā lēmuma 1. punktā, rīcībā atsevišķas 
telpas, kuras atrodas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas ekspluatētajās namu pārvaldēs saskaņā ar 
pielikumu Nr. 2. 
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Norādītās telpas nodot karaspēka daļām, pamatojoties uz 
Nolikuma par PSRS vietējām finansēm 21. punktu, ar 
noteikumu, ka karaspēka daļas uz vispārējiem pamatiem 
piedalīsies šo namu saimniecību uzturēšanā un samaksās namu 
pārvaldēm likumā noteiktos komunālos naudas maksājumus 
(maksa par ūdeni, kanalizāciju, apkuri, gāzi, apgaismojumu un 
citiem izdevumiem); 

3.  3.   nodot Baltijas kara apgabalam uz ilgtermiņa nomas pamata 
tādu karaspēka daļu, kuras pārsniedz korpusa mērogus, štābu un 
virsnieku sastāva izvietošanai ēkas saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

Augstāk minēto ēku īres maksu noteikt saskaņā ar LPSR 
Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 13. marta lēmuma Nr. 
373 trešo punktu; 

4.  4.   tās dzīvojamās mājas, kuras patreiz aizņemtas militārpersonu 
un brīva līguma sastāva dzīvokļiem, saskaņā ar pielikumu Nr. 4 
atdot pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai. 

Rajonu izpildu komitejām izsniegt orderus augstāk 
norādītajās mājās dzīvojošiem saskaņā ar pastāvošajām 
sanitārajām normām, ar visiem dzīvokļu īrniekiem noslēgt 
līgumus par dzīvokļu izmantošanu un uzdot viņiem maksāt 
dzīvokļu īres maksas attiecīgajām namu pārvaldēm. 

Iemitināšanu šo māju tukšajos dzīvokļos, kurus agrāk 
aizņēma virsnieki un viņu ģimenes, vadoties tikai no pastāvošās 
instrukcijas, veikt saskaņā ar garnizona dzīvokļu ekspluatācijas 
daļas norādījumiem; 

5.  5.   lūgt PSRS Bruņoto spēku ministrijas Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieku armijas ģenerāli I. Bagramjanu līdz 1949. 
gada 1. jūlijam atbrīvot ēkas, kuras pašreiz aizņem Baltijas kara 
apgabals saskaņā ar pielikumu Nr. 5,* nododot tās pilsētas 
darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai, lai tā izmantotu 
ēkas pēc saviem ieskatiem; 

6.  6.   uzdot Rīgas pilsētas rajonu darbaļaužu deputātu padomju 
izpildu komitejām divu dekāžu laikā noformēt ēku un telpu 
nodošanu un pieņemšanu saskaņā ar šī lēmuma 1.-3. punktu. 

Nomas līgumus noslēgt līdz 1949. gada 1. jūlijam par visām 
ēkām saskaņā ar šo lēmumu un tikai ar Rīgas rajona dzīvokļu 
ekspluatācijas daļu. 

Aizliegt līgumu noslēgšanu ar atsevišķam karaspēka daļām; 
7.  7.   nodot Baltijas kara apgabala bilancē kā agrāk karaspēka 

daļām un iestādēm piederējušās, tā arī to izvietošanai pielāgotās 
- zemāk nosauktās vietējo padomju ēkas saskaņā ar pielikumu 
Nr. 6. 
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Uzdot Rīgas pilsētas rajonu darbaļaužu deputātu padomju 
izpildu komiteju norādīta fonda nodošanu izdarīt komisijām 
stigri pēc aktiem; 

8.  8.   šī lēmuma izpildes kontroli nodot Rīgas pilsētas Dzīvokļu 
pārvaldei (b. Čakars); 

9.  9.   lūgt Latvijas PSR Ministru Padomi šo lēmumu apstiprināt. 
  

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas priekšsēdētāja vietas izpildītājs (J. Pupurs) 

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas sekretāra vietā 

pilsētas izpildu komitejas loceklis (A. Timarevs) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 11.-12. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
* Netiek publicēts. 

  
  
71. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1949. gada 9. maija lēmuma pielikums Nr. 1 par 
māju nodošanu Baltijas kara apgabalam 
  

Visu pilsētas māju saimniecību saraksts, kuras, 
pamatojoties uz Nolikuma par PSRS vietējām finansēm 21. pantu, 

tiek nodotas Baltijas kara apgabalam 
  

Nr. 
p. k. 

Adrese Ēkas 
nozīme  

Stāvi Sienu 
materiāli

Platība 
m2 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Kirova rajons 

1. Šķūņu iela 
Nr. 15 

dzīvojamā     2545   

2. M. Pils Nr. 4 dzīvojamā     410   
2. Staļina rajons 

1. Ezermalas 
Nr. 36 

hospitālis 2 koka 360   

2. Stendera 
Nr. 21 

dzīvojamā 2 mūra 400   

3. A. Pumpura 
Nr. 2 

dzīvojamā 4 mūra 653   

4. A. Pumpura 
Nr. 6 

dzīvojamā 4 mūra 1124   
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5. J. Alunāna 
Nr. 7 

ēdnīca 2 mūra 469   

6. J. Alunāna 
Nr. 7 

garāža 1 mūra 80   

7. J. Alunāna 
Nr. 7 

2 šķūņi 1 koka 360   

8. J. Alunāna 
Nr. 2 

dienesta 3 mūra 1550   

9. J. Alunāna 
Nr. 2 

garāža 1 mūra 380   

10. Ezermalas 
Nr. 61 

sanatorija     362   

11. Duntes 
Nr. 26 

2 dzīv. 
mājas un 4 
saimn. 
ēkas 

    1428   

12. Tvaika 
Nr. 39-45 

noliktavas 
un saimn. 
ēkas 

    4196   

3. Proletāriešu rajons 
1. Skolas 

Nr. 17 
dzīvojamā 2 koka 305   

2. Skolas 
Nr. 17 

dzīvojamā 1 koka 185   

3. Skolas 
Nr. 17 

garāža 1 mūra 215   

4. Gaujas 
Nr. 29 

dzīvojamā 2 mūra 217   

5. Gaujas 
Nr. 29 

noliktavas 1 koka 156   

6. Augstrozes 
Nr. 2 

dzīvojamā 2 mūra 260   

7. Ķieģeļu Nr 2 dzīvojamā 1 koka 163   
8. Ķieģeļu Nr 2 garāža 1 mūra 132   
9. Ķieģeļu Nr 2 garāža 1 mūra 152   
10. Čiekurkalna 

1. līn. Nr. 84 
dzīvojamā 1 koka 30   

11. Šarlotes 
Nr. 64 

dzīvojamā 2 koka 470   

12. Čiekurkalna 
3. līn. Nr. 21 

dzīvojamā 2 mūra 160   

13. Brīvības dzīv. un     875   
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Nr. 25 saimniecī-
bas 

14. Dzirnavu 
Nr. 23 

dzīvojamā     -   

15. Čiekurkalna 
1. līn. Nr. 23 

dzīvojamā     -   

16. Gaujas Nr. 3 dzīvojamā 
un 
ražošanas 

    1645   

17. Augstrozes 
Nr. 2 

dzīv. un 
saimniecī-
bas 

    326   

4. Maskavas rajons 
1. Lāčplēša 

Nr. 153 
dzīvojamā 1 koka 72   

2. Lāčplēša 
Nr. 155 

dzīvojamā 2 koka 408   

3. Lāčplēša 
Nr. 159 

noliktava 1 koka 68   

4. Lāčplēša 
Nr. 159 

darbnīcas 2 mūra 240   

5. Maskavas 
Nr. 168 

dzīvojamā 2 mūra 153   

6. Maskavas 
Nr. 168 

2 garāžas 1 mūra 544   

7. Līksnas 
Nr. 9 

3 
noliktavas 

1 mūra 1915   

8. Maskavas 
Nr. 157 

darbnīcas 1 mūra 643 uz 46. 
grunts 
107. 
grupa 

9. Maskavas 
Nr. 163 

darbnīcas 2 mūra 164 uz 46. 
grunts 
110. 
grupa 

10. Maskavas 
Nr. 131 

dzīvojamā 3 mūra 730 nepiecie-
šams kap. 
remonts 

11. Samarina 
Nr. 6 

ražošanas     699   

12. Maskavas 
Nr. 175 

saimniecī-
bas 

    40   
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13. Daugvpils 
Nr. 62/64 

6 
ražošanas 

    3572   

5. Sarkanarmijas rajons 
1. L. Altonavas 

Nr. 5 
dzīvojamā 2 mūra 320   

2. Ernestīnes 
Nr. 34 

dzīvojamā 2 mūra 309   

3. Bauskas 
Nr. 134 

ražošanas 2 mūra 600   

4. Bauskas 
Nr. 134 

dzīvojamā 2 koka 495   

5. Bauskas 
Nr. 134 

darbnīcas 1 koka 410   

6. Bauskas 
Nr. 134 

darbnīcas 1 mūra 353   

7. Bauskas 
Nr. 134 

garāža 1 mūra 750   

8. L. Altonavas 
Nr. 1 

dzīvojamā 1 koka 210   

9. Vienības 
gatve Nr. 56 

dzīvojamā 2 mūra 425   

10. L. Altonavas 
Nr. 3 

dzīvojamā     200   

11. Akmeņu 
Nr. 20 

      920   

12. Akmeņu 
Nr. 22 

      280   

13. Akmeņu 
Nr. 6 

dzīvojamā     410   

14. Putnu Nr. 20       250   
6. Ļeņina rajons 

1. Kuldīgas 
Nr. 49/51 

dzīvojamā 2 koka 350   

2. Balasta 
dambis 
Nr. 70/72 

rūpnīca 2 mūra 923   

3. Balasta 
dambis 
Nr. 70/72 

rūpnīca 3 mūra 640   

4. Slokas 
Nr. 52 

dzīvojamā 1 mūra 200   

5. Slokas 12   mūra 9706   
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Nr. 52 ražošanas 
ēkas 

6. Baložu 
Nr. 16 

dzīvojamā   mūra 430   

7. Daugavgrīvas 
Nr. 67 

6 dienesta 
un raž. 
ēkas 

    2147   

8. Ūdens 
Nr. 20/22 

dzīvojamā 
un 5 
saimn. 
ēkas 

    3491   

9. Volgundes 
Nr. 6/8 

3 
noliktavas 

    1450   

  
Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes 
priekšnieka vietnieks Januškevičs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 13.-14. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
72. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1949. gada 9. maija lēmuma pielikums Nr. 2 par ēku 
nodošanu Baltijas kara apgabalam 
  

SLEPENI 
  

Telpu saraksts visu Rīgas pilsētas rajonu namu pārvalžu 
ekspluatētajās ēkās, kuras, pamatojoties uz Nolikuma par PSRS vietējām 
finansēm 21. pantu, tiek nodotas Baltijas kara apgabalam ar noteikumu, 
ka karaspēka daļas piedalīsies vispārējo izdevumu segšanā, lai uzturētu 

saimniecības un nomaksās komunālos pakalpojumus 
  

Nr. p. k. Adrese Platība m2 Piezīmes 
1 2 3 4 

1. Kirova rajons 
1. Amatu Nr. 4 1141   

2. Staļina rajons 
1. Valdemāra Nr. 25 

(2. stāva daļa) 
150   

2. Sverdlova Nr. 4/6 
(2. stāva daļa) 

500   

3. Dzirnavu Nr. 13 750   
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3. Proletāriešu rajons 
1. Skolas Nr. 22 (1 

dzīv. un pagrabs) 
250   

2. Skolas Nr. 22 (1 
dzīv. daļa) 

250   

3. Valdemāra 
Nr. 27/29 (2 dzīv.) 

500   

4. Maskavas rajons 
1. Līksnas Nr. 12 

(stallis) 
100   

2. Maskavas Nr. 187 
(2 stāvi) 

220   

5. Sarkanarmijas rajons 
1. Struteles Nr. 4 30   

6. Ļeņina rajons 
1. Buļļu Nr. 8 260   

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 

izpildu komitejas Dzīvokļu pārvaldes 
priekšnieka vietnieks Januškevičs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 15. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
73. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1949. gada 9. maija lēmuma pielikums Nr. 3 par ēku 
nodošanu Baltijas kara apgabalam 
  

SLEPENI 
  

Visu Rīgas pilsētas rajonu ēku saraksts, kuras saskaņā ar LPSR 
Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 13. marta lēmuma 3. punktu, tiek 
nodotas Baltijas kara apgabalam uz nomas līguma pamata, lai izvietotu 
karaspēka daļu un apakšvienību štābus un kuras ir lielākas par korpusa 

mērogu, lai nodrošinātu ar dzīvokļiem virsnieku sastāvu 
  

Nr. p. 
k. 

Adrese Ēkas 
nozīme 

Stāvi Sienu 
materi-
āls 

Platība 
m2 

Piezī-
mes 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Kirova rajons 

1. Stabu Nr. 23 2 dzīv.     790   
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mājas, 
1 dienesta 
māja 

2. K.  K. Barona 
Nr. 28a 

dzīvojamā     1471   

3. Dzirnavu 
Nr. 58 

dzīvojamā     1360   

2. Staļina rajons 
1. Stokholmas 

Nr. 34 
dzīvojamā 2 koka 225   

2. Hamburgas 
Nr. 9 

garāža 1 mūra 154   

3. Sverdlova 
Nr. 16 

2 dzīv. 
mājas, 
garāža 

1   483   

4. Hamburgas 
Nr. 6a 

dzīvojamā     275   

5. Libekas 
Nr. 9/11 

dzīvojamā     220   

6. Hamburgas 
Nr. 12 

dzīvojamā     205   

7. Hamburgas 
Nr. 25 

dzīvojamā     320   

3. Proletāriešu rajons 
1. Skolas Nr. 23 dzīvojamā     470   

4. Maskavas rajons 
1. Varakļānu 

Nr. 3 
darbnīcas 1 mūra 182   

2. Varakļānu 
Nr. 3 

darbnīcas 1 koka 638   

3. Varakļānu 
Nr. 3 

garāža 1 koka 287   

5. Sarkanarmijas rajons 
1. Kāpu Nr. 15 dzīvojamā 2 koka 286   
2. Akmeņu 

Nr. 2 
2 
noliktavas 

    364   

6. Ļeņina rajons 
1. Daugavgrīvas 

Nr. 45 
dzīvojamā 2 koka 265   

2. Baložu Nr. 
21 

dzīvojamā 2 koka 503   

3. Daugavgrīvas dzīvojamā     602   
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Nr. 65 
  

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas Dzīvokļu pārvaldes 

priekšnieka vietnieks Januškevičs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 16. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
74. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1949. gada 9. maija lēmuma pielikums Nr. 4 par ēku 
nodošanu Rīgas pilsētai 
  

SLEPENI 
  

Visu Rīgas pilsētas rajonu namu saimniecību saraksts, kuras ir 
jāatdod pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai 

  
Šo māju apdzīvojamās platības izmitināšana ar īrniekiem notiek, 

stingri ievērojot PSRS Tautas Komisāru Padomes 1938. gada 21. oktobra 
lēmuma Nr. 47274. pantu. 

  
Nr. 
p. k 

Adrese Ēkas 
nozīme 

Stāvi Sienu 
materiāls

Platība 
m2 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Kirova rajons 

1. Lāčplēša 
Nr. 30 

dzīvojamā 2 koka 307 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

2. Ģertrūdes 
Nr. 30 

dzīvojamā 6 mūra 959 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

3. Kirova 
Nr. 71/73 

dzīvojamā 2 koka 677 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

4. Parka Nr. 6 dzīvojamā     1674 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

5. Kirova Nr. 22 dzīvojamā     677 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

6. Marijas Nr. 9 dzīvojamā     5688 Piešķirti 
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atsevišķi 
dzīvokļi 

7. Parka Nr. 2 dzīvojamā       Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

8. K.  K. Barona 
Nr. 70 

dzīvojamā     582 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

2. Staļina rajons 
1. Štetinas Nr. 3 dzīvojamā 2 mūra 490 Piešķirti 

atsevišķi 
dzīvokļi 

2. Štetinas Nr. 4 dzīvojamā 2 mūra 386 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

3. Štetinas Nr. 8 dzīvojamā 3 mūra 498 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

4. Dancigas 
Nr. 1 

dzīvojamā 2 mūra 440 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

5. Stokholmas 
Nr. 25 

dzīvojamā 2 mūra   Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

6. Stokholmas 
Nr. 27 

dzīvojamā 3 mūra 370 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

7. Bērnudārza 
Nr. 24 

dzīvojamā 3 mūra 370 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

8. Stokholmas 
Nr. 32 

dzīvojamā 2 koka 360 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

9. Vatsona 
Nr. 11 

dzīvojamā 2 koka 100 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

10. Sverdlova 
Nr. 12 

dzīvojamā 2 koka 120 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

11. Sverdlova 
Nr. 14 

dzīvojamā 2 koka 332 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 
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12. Sverdlova 
Nr. 18 

dzīvojamā 2 koka 305 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

13. Dzirnavu 
Nr. 20 

dzīvojamā 2 koka 590 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

14. Ezermalas 
Nr. 49 

dzīvojamā 2 koka 630 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

15. Leona 
Paegles 
Nr. 12 

dzīvojamā     140 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

16. Hamburgas 
Nr. 21 

dzīvojamā       Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

17. Hamburgas 
Nr. 31 

dzīvojamā     205 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

18. A. Pumpura 
Nr. 4 

dzīvojamā     632 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

19. Valdemāra 
Nr. 19 

dzīvojamā     1210 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

20. Strēlnieku 
Nr. 9 

dzīvojamā     2070 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

21. Libekas 
Nr. 21 

dzīvojamā     205 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

22. Hamburgas 
Nr. 4 

dzīvojamā     540 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

23. Cimzes Nr. 2 dzīvojamā     230 Piešķirti 
atsevišķi 
dzīvokļi 

24. Bērnudārza 
Nr. 4, 5, 8, 11 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    1022   

3. Proletāriešu rajons 
1. Skolas 

Nr. 36a 
atsevišķas 
vasarnīcas 

4 mūra ēkas 
daļa 

  

2. Brīvības atsevišķas     5150   
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Nr. 93 vasarnīcas 
3. Brīvības 

Nr. 31 
atsevišķas 
vasarnīcas 

    4460   

4. Miera pr. 45 atsevišķas 
vasarnīcas 

    665   

4. Maskavas rajons 
1. Ludzas Nr. 

20 
atsevišķas 
vasarnīcas 

2 mūra 305   

5. Sarkanarmijas rajons 
1.  Akmeņu 

Nr. 18 
atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 322   

2. Akmeņu 
Nr. 18 

atsevišķas 
vasarnīcas 

1 koka 75   

3. Kalnciema 
Nr. 30 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 240   

4. Ventspils 
Nr. 12 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 402   

5. Pilsoņu 
Nr. 7a 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 294   

6. Kapseļu 
Nr. 25 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    389   

7. Zuteņu Nr. 
10 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2   180   

8. Beverīnas 
Nr. 8 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2 mūra 96   

9. Pampaļu 
Nr. 1 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    203   

10. Vadakstes 
Nr. 19 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    140   

11. Ebermuižas 
Nr. 4 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    180   

12. Kalnciema 
Nr. 32 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    1850   

13. Slokas 
Nr. 13b 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    830   

14. Vadakstes 
Nr. 14 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    63   

15. Vaiņodes 
Nr. 14 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    184   

16. Vaiņodes 
Nr. 16 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    180   

17. Kalkūnes atsevišķas 2 koka 190   
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Nr. 10 vasarnīcas 
18. Kurmenes 

Nr. 2 
atsevišķas 
vasarnīcas 

2 mūra 180   

6. Ļeņina rajons 
1. Daugavgrīvas 

Nr. 108-1 
atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 260   

2. Kalnciema 
Nr. 2a 

atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 260   

3. Kuldīgas 
Nr. 13/15 

atsevišķas 
vasarnīcas 

1 mūra 218   

4. Kuldīgas 
Nr. 27 

atsevišķas 
vasarnīcas 

1 mūra 218   

5. Dārza Nr. 20 atsevišķas 
vasarnīcas 

2 koka 200   

6. Ogļu Nr. 16 atsevišķas 
vasarnīcas 

1 koka 270   

7. Daugavgrīvas 
Nr. 70 

atsevišķas 
vasarnīcas 

    376   

8. Slokas Nr. 38 atsevišķas 
vasarnīcas 

    245   

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 

izpildu komitejas Dzīvokļu pārvaldes 
priekšnieka vietnieks Januškevičs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 17.-18. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
75. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas 1949. gada 9. maija lēmuma pielikums Nr. 6 par 
namu nodošanu Baltijas kara apgabala bilancē 
  

SLEPENI 
  

Visu Rīgas pilsētu rajonu namu saimniecību saraksts, kuras tiek 
nodotas Baltijas kara apgabala bilancē 

  
Nr. 
p. k 

Adrese Ēkas nozīme Stāvi Sienu 
materi-
āls 

Platība 
m2 

Piezīmes

1 2 3 4 5 6 7 
1. Kirova rajons 
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1. Raiņa bulv. 
Nr. 27 

dienesta     1459   

2. Merķeļa 
Nr. 13 

virsnieku 
nams 

    -   

3. Lāčplēša 
Nr. 23 

dzīvojamā     642   

4. Sarkanarmijas 
Nr. 139 

ražošanas     12819   

5. Lāčplēša 
Nr. 99 

ražošanas     2167   

6. Raiņa bulv. 
Nr. 13 

dienesta     1770   

7. Raiņa bulv. 
Nr. 15 

2 dienesta     3552   

8. Lāčplēša 
Nr. 28 

dzīvojamā 
māja, garāža 

    -   

2. Molotova rajons 
1. Augusta 

Deglava 
Nr. 28 

3 dzīv. 
mājas, 
3 dienesta 
mājas, 
8 noliktavas 

    19518   

2. K.  K. Barona 
Nr. 99 

      -   

3. Staļina rajons 
1. Ezermalas 

Nr. 3 
ārstniecības     1775   

2. Ezermalas 
Nr 34 

aptieka     63   

3. Ganību 
dambis 
Nr. 7a, 9 

garāža, 
9 noliktavas 

    8015   

4. Ganību 
dambis 
Nr. 7a, 9 

dienesta, 
3 
saimniecības 
ēkas 

    1630   

5. Kirova 
Nr. 23 

2 dzīv. mājas     1260   

6. Valdemāra 
Nr. 7 

dzīvojamā     860   

7. Kirova Nr. 
31a 

dzīvojamā     860   
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4. Proletāriešu rajons 
1. Miera Nr. 25 2 dienesta     730   
2. Invalīdu Nr. 3 2 dzīvojamās     649   
3. Ķieģeļu Nr. 5 garāža     172   
4. Brīvības 

Nr. 95/97 
dzīvojamā     2250   

5. Leona Paegles 
Nr. 19 

3 
dzīvojamās, 
4 dienesta, 
garāža 

    5518   

6. Miera Nr. 60 3 
dzīvojamās, 
šķūnis, 
garāža 

    1181   

7. Ķieģeļu Nr. 5 3 dzīvojamās     860   
8. Valdemāra 

Nr. 51 
dienesta     1104   

9. Tēraudlietuves 
Nr. 11 

4 garāžas, 
2 noliktavas, 
1 ražošanas 

    2677   

5. Sarkanarmijas rajons 
1. Krūzes Nr. 2 dzīvojamā, 

8 ražošanas, 
1 noliktava 

    5253   

2. Ģimnastikas 
Nr. 1 

dienesta     3095   

3. Ģimnastikas 
Nr. 2 

klubs     243   

4. Vienības 
gatve Nr. 87 

7 
ārstniecības 
iestādes 

    2712   

6. Ļeņina rajons 
1. Daugavgrīvas 

Nr. 17 
dzīvojamā     1290   

2. Daugavgrīvas 
Nr. 45-49 

garāža, raž. 
ēkas 

    14538   

3. Tvaikoņu 
Nr. 4 

10 ražošanas     3268   

  
Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 

izpildu komitejas Dzīvokļu pārvaldes 
priekšnieka vietnieks Januškevičs 
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LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 20.-21. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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76. LPSR Ministru Padomes 1949. gada 2. decembra lēmums 
Nr. 1282-s par ēku nodošanu PSRS Bruņoto spēku ministrijas 
bilancē 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
1949. 1949. gada 2. decembrī 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

LĒMUMS Nr. 1282-s 
  

Par vairāku ēku Rīgas pilsētā nodošanu 
PSRS Bruņoto spēku ministrijas bilancē 

  
Atbilstoši PSRS Ministru Padomes 1949. gada 21. novembra 

rīkojumam Nr. 18759-rs, LPSR Ministru Padome n o l e m j: 
Uzdot Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 

komitejai (b. Deglavs) nodot PSRS Bruņoto spēku ministrijas bilancē tās 
ēkas, kuras aizņem Baltijas kara apgabala karaspēka daļas, iestādes un 
uzņēmumi saskaņā ar pielikumu. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis 

Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldnieks I. Bastins 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 406. l., 172. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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77. LPSR Ministru Padomes 1949. gada 2. decembra lēmuma 
pielikums par ēku nodošanu PSRS Bruņoto spēku ministrijai 
  

SLEPENI 
  

Ēku saraksts, kuras Rīgas pilsētā tiek nodotas PSRS 
Bruņoto spēku ministrijai 

  
Nr. 
p. k. 

Ielas nosaukums Derīgā 
platība m2 

Kas un kad aizņēmis 

1. Raiņa bulvāris 
Nr. 27 

1459 Kara poliklīnika no 1944. g. 

2. Merķeļa iela 
Nr. 13 

6471 Apgabala virsnieku nams no 
1940. g. 

3. Lāčplēša iela 
Nr. 28/30 

642 Baltijas kara apgabala štābs no 
1945. g. 

4. Sarkanarmijas 
iela Nr. 139 

12819 Kara rūpnīca no 1944. g. 

5. Lāčplēša iela 
Nr. 99 

2167 Apgabala autoremontdarbnīcas 
no 1945. g. 

6. Raiņa bulvāris 
Nr. 13 

1770 Apgabala karaspēka (BKA) štābs 
no 1946. g. 

7. Raiņa bulvāris 
Nr. 15 

3552 Apgabala karaspēka (BKA) štābs 
no 1946. g. 

8. Augusta 
Deglava iela Nr. 
28 

19513 BKA intendantūras noliktavas no 
1940. g. 

9. Kr. Barona iela 
Nr. 99 

5433 Kara politiskā skola no 1940. g. 

10. Ezermalas iela 
Nr. 34 

1775 Apgabala tuberkulozes hospitālis 
no 1944. g. 

11. Ganību dambis 
Nr. 7a un 9 

10625 BKA noliktavas no 1940. g. 

12. Valdemāra iela 
Nr. 51 

1104 Bērnudārzs no 1940. g. 

13. Tēraudlietuves 
iela Nr. 11 

2677 Karaspēka daļa no 1944. g. 

14. Krūzes iela 
Nr. 2b 

5253 BKA rūpnīca no 1940. g. 

15. Ģimnastikas iela 
Nr. 1 un 2 

3295 Kara skola no 1941. g. 
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16. Vienības gatve 
Nr. 87 

2712 Kara hospitālis no 1944. g. 

17. Daugavgrīvas 
iela Nr. 17 

1290 Karaspēka daļa no 1941. g. 

18. Daugavgrīvas 
iela Nr. 39-45 

14538 Rūpnīca no 1944. g. 

19. Tvaikoņu iela 
Nr. 4 

3268 BKA kokapstrādes kombināts no 
1945. g. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldnieks I. Bastins 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 406. l., 173. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
78. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka vietas 
izpildītāja ģenerālleitnanta Gastiloviča 1949. gada 21. 
decembra iesniegums LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājam V. Lācim ar lūgumu pārskatīt Rīgas pilsētas 
izpildu komitejas lēmumu Nr. 628-s 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieks 

  
Nr. 087825     1949. gada 21. decembrī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
b.  b.   V. LĀCIM 

  
Jautājumā par fondu nostiprināšanu Bruņoto spēku ministrijai 
  
Savā 1949. gada 25. oktobra vēstulē Nr. 1/559 kara apgabals lūdza 

Jūs izskatīt Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. maija lēmumu 
Nr. 628-s par to ēku, kuras Rīgas pilsētā aizņem Bruņoto spēku 
ministrijas karaspēka daļas, iestādes un uzņēmumi, nodošanu Bruņoto 
spēku ministrijas pārziņā, piedaloties kara apgabala pārstāvjiem, jo 
attiecībā uz daudzām ēkām kara apgabals nepiekrīt Rīgas pilsētas izpildu 
komitejas lēmumam. 

Taču no Jūsu vietnieka b. Plūdoņa 1949. gada 10. novembra 
vēstules Nr. 1287 izriet, ka Rīgas pilsētas izpildu komitejas lēmumu  Nr. 
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628-s Ministru padome izskatījusi bez kara apgabala līdzdalības, kura 
domas šajā jautājumā nav ņemtas vērā. 

Reizē ar to LPSR Ministru Padome izsniegusi PSRS Ministru 
Padomei Bruņoto spēku bilancē nodoto ēku sarakstu, kurā ēku skaits ir 
mazāks nekā pilsētas izpildu komitejas lēmumā Nr. 628-s. 

Jautājums par virsnieku sastāva dzīvojamo māju nodošanu Bruņoto 
spēku ministrijas bilancē paliek atklāts, jo Rīgas pilsētas izpildu 
komitejas lēmuma Nr. 628-s īstenošana nozīmē, ka kara apgabalam tiek 
atņemtas visas virsnieku sastāva dzīvojamās mājas, kam, bez šaubām, 
piekrist nevar. 

Lūdzu Jūs, piedaloties kara apgabala pārstāvim, pārskatīt Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas lēmumu Nr. 628-s. 

Par Jūsu lēmumu lūdzu paziņot. 
  

Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka 
vietas izpildītājs ģenerālleitnants Gastilovičs 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 22. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b. Plūdonim. Lūdzu sagatavot priekšlikumus. V. Lācis. 31.12.49. 
  
  
79. Armijas ģenerāļa I. Bagramjana 1950. gada 14. janvāra 
iesniegums LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim 
ar lūgumu pārskatīt Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 
9. maija lēmumu par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 
nodošanu Bruņoto spēku ministrijai 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieks 

  
1950. 1950. gada 14. janvārī 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 

b.  b.   V. LĀCIM 
  

Kara apgabals saņēmis Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1960. gada 
2. janvāra rīkojuma Nr. 1-ps kopiju, kurā, atsaucoties uz LPSR Ministru 
Padomes norādījumiem, pilsētas izpildu komiteja iesaka visiem Rīgas 
pilsētas rajonu padomju priekšsēdētājiem uzskatīt par likumīgā spēkā 



156 
 

esošu un pieņemt vadībai un izpildei Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
1949. gada 9. maija lēmumu Nr. 628-s par dzīvojamā un nedzīvojamā 
fonda Rīgā piešķiršanu Bruņoto spēku ministrijai, kurš kara apgabalam ir 
pilnīgi nepieņemams. 

Saskaņā ar šo lēmumu, piemēram, no 45 dzīvojamām dzīvokļu 
mājām, kuras pilnīgi aizņēmis garnizona virsnieku sastāvs, Bruņoto spēku 
ministrijas bilancē netiek nodota neviena māja. No 70 pamata dienesta un 
citām ēkām Bruņoto spēku ministrijas bilancē tiek nodotas tikai 19 ēkas 
utt. 

Šī Rīgas pilsētas izpildu komitejas lēmuma Nr. 628-s izpilde pēc 
būtības nozīmē to, ka kara apgabalam tiek atņemtas visas virsnieku 
sastāva dzīvojamās mājas, ka tas Rīgas garnizonam atņem pašas Bruņoto 
spēku ministrijas fondu un jautājumā par virsnieku sastāva izvietošanu 
padara garnizonu pilnīgi atkarīgu no vietējiem dzīvokļu orgāniem. 

Kara apgabals nevar piekrist tādam pilsētas izpildu komitejas 
lēmumam, kurā nav ievērotas kara apgabala domas un intereses, par ko es 
Jums ziņoju 1949. gada 25. oktobra vēstulē Nr. 1/155 un 1949. gada 28. 
oktobra vētulē Nr. 087825 un lūdzu kopā ar kara apgabalu pārskatīt Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas lēmumu. 

Lūdzu Jūs ar kara apgabala piedalīšanos pārskatīt Rīgas pilsētas 
izpildu komitejas lēmumu Nr. 628-s un dot Rīgas pilsētas izpildu 
komitejai norādījumu tās 1950. gada 2. janvāra rīkojumu Nr. 1-ps līdz šī 
jautājuma galīgai izlemšanai LPSR Ministru Padomē neīstenot dzīvē. 

Par Jūsu lēmumu lūdzu paziņot. 
  

Armijas ģenerālis I. Bagramjans 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 9. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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80. LPSR Ministru Padomes komunālās saimniecības grupas 
priekšnieka vecākā palīga V. Metļina 1950. gada 18. janvāra 
izziņa LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam M. 
Plūdonim par karaspēka daļu aizņemtām telpām 
  

1950. 1950. gada 18. janvārī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
M. M. PLŪDONIM 

  
IZZIŅA 

  
Sakarā ar Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka vietas 

izpildītāja ģenerālleitnanta Gastiloviča 1949. gada 21. decembra vēstuli, 
kurā viņš protestē pret pēc viņa domām nelielo māju skaitu, kuras nodotas 
Baltijas kara apgabala bilancē saskaņā ar Rīgas pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildu komitejas 1949. gada 9. maija lēmumu Nr. 
628-s un tam sekojošo PSRS Ministru Padomes 1949. gada 21. novembra 
rīkojumu Nr. 18759-rs, es 1950. gada 14. janvārī sasaucu speciālistu 
apspriedi, lai noskaidrotu, kādas ir konkrētās nesaskaņas minētajā 
jautājumā militārajai pavēlniecībai un Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejai. 
A p s p r i e d ē  p i e d a l ī j ā s: Baltijas kara apgabala Dzīvokļu  

ekspluatācijas pārvaldes priekšnieka 
vietnieks apakšpulkvedis Semjonovs, 
Rīgas rajona Dzīvokļu ekspluatācijas 
daļas priekšnieks apakšpulkvedis 
Ļubimovs, Rīgas rajona garnizona 
Dzīvokļu ekspluatācijas daļas inspektors 
inženierkapteinis Makarenko un kā Rīgas 
pilsētu izpildu komitejas pārstāvis 
pilsētas Dzīvokļu pārvaldes priekšnieka 
vietnieks b. Januškevičs. 

Domu apmaiņas rezultātā tika konstatēts, ka militārā pavēlniecība 
lūdz tai nodot papildus tiem 19 objektiem, kuri nodoti ar PSRS Ministru 
Padomes 1949. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 18759-rs šādas ēkas: 

1.  1.   Kirova ielā Nr. 23 - divas mājas ar platību 1260 m2. Pēc 
savas nozīmes tās ir dzīvojamās mājas, taču vienu no tām ar Nr. 
23 aizņēmis kara apgabala štābs, bet otru ar Nr. 23a (600 m2) 
pilnīgi aizņēmuši virsnieku sastāva dzīvokļi. 

2.  2.   Valdemāra ielā Nr. 7 pēc savas nozīmes ir dzīvojamā māja ar 
platību 860 m2, bet faktiski ir aizņemta: pagrabstāvu aizņēmis 
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pretgaisa aizsardzības sakaru mezgls, 1., 2. un 3. stāvu 
aizņēmusi virsnieku marksisma-ļeņinisma vakara universitāte 
un kara apgabala militārais mācību kabinets (bijusī Zviedrijas 
sūtniecības ēka). 

3.  3.   Kirova ielā Nr. 31a pēc savas nozīmes ir dzīvojamā māja ar 
platību 860 m2. Tā tiek izmantota Baltijas kara apgabala štāba 
pārvaldes virsnieku dzīvokļiem. 

4.  4.   Miera ielā Nr. 25 pēc savas nozīmes ir divas dienesta ēkas ar 
platību 730 m2. Tās aizņem Centrālā kara epidemioloģiskā 
stacija un laboratorija. 

5.  5.   Brīvības ielā Nr. 95/97 - 5 stāvu dzīvojamā māja ar platību 
2250 m2. To kopš 1945. gada aizņem virsnieku sastāva dzīvokļi, 
bet 1. stāvā atrodas tirdzniecības telpas, kuras aizņem Baltijas 
kara apgabala štāba administratīvās un saimniecības pārvaldes 
noliktavas. 

6.  6.   Ķieģeļu ielā Nr. 5 - 3 mājas ar platību 860 m2. Pēc savas 
nozīmes ir dzīvojamās mājas, taču faktiski tās aizņem kara 
apgabala viena pārvalde. 

7.  7.   Leona Paegles ielā Nr. 19 - kara apgabala štāba garāža. 3 
dzīvojamās barakas un 4 dienesta telpas, kuru kopējā platība ir 
5518 m2. Bez kara apgabala štāba garāžas tur izvietojusies arī 
karaspēka daļa. 

8.  8.   Miera ielā Nr. 60 - 3 kazarmas (bijušās Latvijas armijas 
artilērijas daļu novietne), šķūnis un garāža. Telpu kopējā platība 
ir 1181 m2. Pašreiz tur izvietojusies karaspēka daļa. 

Visus uzskaitītos objektus ar Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejas 1949. gada 9. maija lēmumu Nr. 628-s bija 
paredzēts nodot Baltijas kara apgabala bilancē, taču to māju īpašumu 
sarakstē, kuri ar PSRS Ministru Padomes 1949. gada 2. novembra 
lēmumu bija jānodod Baltijas kara apgabala bilancē, tie neiekļuva. 

Pilsētas izpildu komitejas pārstāvis b. Januškevičs paziņoja, ka pret 
šo objektu papildus nodošanu Baltijas kara apgabala bilancē viņš 
neiebilstot. 

Pielikumā Nr. 5 pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. maija 
lēmumam Nr. 628 ir uzskaitīti 16 objekti, kurus kara apgabala 
pavēlniecībai vajadzēja atdot Rīgas pilsētas izpildu komitejai, lai pilsētas 
izpildu komiteja tos izmantotu pēc saviem ieskatiem, taču no šiem 
objektiem pilsētas izpildu komiteja no kara apgabala saņēmusi tikai 4 
objektus: Sverdlova ielā Nr. 13, Tilta ielā Nr. 32, Bāriņu ielā Nr. 7, 
Daugavgrīvas ielā 32/34. Namīpašums Sētas ielā Nr. 1 saskaņā ar 
Savienības valdības lēmumu atdots civilajai gaisa flotei. 
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Par atlikušajiem 11 objektiem, kuri jāatdod pilsētas izpildu 
komitejai, militārā pavēlniecība uzskata, ka tos nav iespējams atbrīvot un 
lūdz nodot tās bilancē 5 šādus māju īpašumus: 

1.  1.   Kirova ielā Nr. 29 - pēc nozīmes 3 dzīvojamās mājas un 
garāžu ar kopējo platību 2528 m2. Šajā namīpašumā izvietojies 
kara apgabala aizmugures dienesta štābs. 

2.  2.   Strēlnieku ielā Nr. 1 - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar 
platību 1850 m2

. To faktiski aizņem 30. gaisa armijas štābs. 
3.  3.   Starta ielā Nr. 5 - pēc nozīmes dzīvojamā baraka ar platību 

700 m2. Baraka atrodas tanku remontrūpnīcā un tajā dzīvo 
karavīri un rūpnīcas strādnieki. 

4.  4.   Palasta ielā Nr. 9 - trīsstāvu dzīvojamā māja ar platību 1025 
m2 (Pētera I māja). To daļēji aizņem Doma vēstures muzejs, bet 
pamatos - Baltijas kara apgabala prokuratūra, kuru pēc kara 
apgabala pārstāvja paziņojuma neesot uz kurieni pārcelt. 

5.  5.   Slokas ielā Nr. 36 - dzīvojamā māja ar platību 140 m2. Tajā 
militārais resors aizņem tikai apakšējo stāvu. Tur izvietojusies 
gaisa armijas lazarete. Lejas stāvā atrodas civilo personu 
dzīvokļi. 

Pilsētas izpildu komitejas pārstāvis izteica piekrišanu tikai vienas 
no minētajām ēkām - Starta ielā Nr. 5, kura atrodas tanku remontrūpnīcas 
teritorijā, nodošanai Baltijas kara apgabala bilancē. 

Pielikumā Nr. 1 pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. maija 
lēmumam Nr. 628-s uzskaitīti 68 māju īpašumi, kuri, pamatojoties uz 
Nolikuma par PSRS vietējām finansēm 21. pantu, tiek nodoti Baltijas 
kara apgabalam, taču militārā pavēlniecība pieprasa, lai tās bilancē tiktu 
nodoti šādi 7 māju īpašumi: 

1.  1.   M. Pils ielā Nr. 4 - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar platību 
410 m2, kuru fakstiski aizņem speciālās daļas politiskā nodaļa. 

2.  2.   Tvaika ielā Nr. 39-45 - noliktavas un dienesta telpas ar 
kopējo platību 4196 m2. Visā māju īpašuma teritorijā un telpās 
ir izvietota kara apgabala degvielas un smērvielu noliktava. Tur 
izvietotas speciālas iekārtas degvielas pārsūknēšanai, uzbūvēts 
dzelzceļa līnijas atzars, pavēlniecība ir uzcēlusi ūdens sūkņu 
staciju, ūdens torni, iekārtotas speciālas ugunsdzēšanas iekārtas. 
Degvielas - smērvielu noliktavas iekārtošanai pavēlniecība pēc 
tās pārstāvja ziņām izlietojusi apmēram 1 miljonu rubļu. 

3.  3.   Skolas ielā Nr. 17 - pēc nozīmes trīs koka dzīvojamās mājas 
ar platību 490 m2 un mūra garāža ar platību 215 m2. Tur faktiski 
izvietojies kara tribunāls ar sēžu zāli un konvoja vads. 

4.  4.   Dzirnavu ielā Nr. 23 - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar 
platību 400 m2. Tās telpās faktiski izvietojies Rīgas rajona 
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(garnizona) Dzīvokļu ekspluatācijas daļas remontu un 
celtniecības kantoris. 

5.  5.   Gaujas ielā Nr. 3 - divstāvu ražošanas ēka ar platību 500 m2. 
Tur ir noliktavu telpas ar platību 800 m2 un no Kaļiņingradas 
atvestā koka baraka ar platību 400 m2. Visas telpas aizņēmusi 
kara rūpnīca Nr. 113. 

6.  6.   Skolas ielā Nr. 52 - dzīvojamā māja ar platību 200 m2 un 12 
ražošanas telpas ar platību 9700 m2. Visas telpas aizņem gaisa 
armijas 501. remontrūpnīca. 

7.  7.   Daugavgrīvas ielā Nr. 67 - 6 dienesta un ražošanas ēkas ar 
kopējo platību 2150 m2. Tur ar personālu izvietojusies 
topogrāfisko karšu noliktava. 

Pilsētas izpildu komitejas pārstāvis b. Januškevičs paziņoja, ka viņš 
nepiekrīt minēto 7 māju īpašumu nodošanai Baltijas kara apgabala 
bilancē. 

Pielikumā Nr. 3 Rīgas pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. 
maija lēmumam Nr. 628-s minēti 19 māju īpašumi, kuri, pamatojoties uz 
ilgtermiņa nomu, tiek nodoti Baltijas kara apgabalam, taču militārā 
pavēlniecība uzstāj, lai no tiem 8 māju īpašumi arī tiktu nodoti tās 
bilancē: 

1.  1.   Stabu ielā Nr. 23 - pēc nozīmes 2 dzīvojamās mājas un 1 
dienesta māja ar kopējo platību 790 m2. Faktiski visas telpas 
aizņem gaisa armijas aizmugures dienesta štābs. 

2.  2.   Kr. Barona ielā Nr. 28a - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar 
platību 1417 m2. 1. un 2. stāvu faktiski aizņem kara 
tirdzniecības uzņēmuma artelis, bet 3. - 6. stāvu - Baltijas kara 
apgabala štāba pārvaldes. 

3.  3.   Dzirnavu ielā Nr. 58 - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar 
platību 1360 m2. To faktiski aizņem viesnīca “Virsnieku nams”. 

4.  4.   Stokholmas ielā Nr. 34 - divas koka dzīvojamās mājas. Tās ir 
ģenerāļa Rogova mājas. To remontam un labiekārtošanai 
pavēlniecība ieguldījusi ievērojamus līdzekļus. 

5.  5.   Hamburgas ielā Nr. 9 - dzīvojamā māja ar platību 154 m2. Tā 
ir Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka māja. 

6.  6.   Hamburgas ielā Nr. 6a - dzīvojamā māja ar platību 275 m2. 
Tā ir ģenerāļa Vaškeviča māja. Tās remontam un 
labiekārtošanai pavēlniecība izlietojusi 200 tūkstošus rubļu. 

7.  7.   Sverdlova ielā Nr. 16 - 2 dzīvojamās mājas un garāža ar 
kopējo platību 480 m2. Tās aizņem Kara padomes viesnīca 
(ģenerāļu viesnīca). 

8.  8.   Skolas ielā Nr. 23 - pēc nozīmes dzīvojamā māja ar platību 
470 m2. To faktiski aizņem gaisa armijas politiskā daļa. 
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Pilsētas izpildu komitejas pārstāvis b. Januškevičs paziņojis, ka 
viņš nepiekrīt šo ēku nodošanai Baltijas kara apgabala bilancē. 

Pielikumā Nr. 4 pilsētas izpildu komitejas 1949. gada 9. maija 
lēmumam Nr. 628-s uzskaitīti 63 māju īpašumi, kuros militārajam 
resoram nodoti tikai atsevišķi dzīvokļi. Šie māju īpašumi tiek nodoti 
pilsētas izpildu komitejai. Taču militārā pavēlniecība lūdz nodot tās 
bilancē dzīvojamo māju Parka ielā Nr. 6 ar platību 1674 m2, kuru 70 % 
apmērā aizņem virsnieku sastāvs un 30 % apmērā - brīva līguma personu 
sastāvs, kuras strādā kara apgabala štābā. Pilsētas izpildu komitejas 
pārstāvbis b. Januškevičs pret to iebilst. 

No teiktā izriet, ka domstarpības starp Baltijas kara apgabalu un 
Rīgas pilsētas izpildu komiteju attiecas uz Baltijas kara apgabala 
izvirzītajām pretenzijām pr 29 māju īpašumu nodošanu tā bilancē 
papildus tiem 19 māju īpašumiem, kuri kara apgabalam jau nodoti ar 
PSRS Ministru Padomes rīkojumu. 

  
Komunālās saimniecības grupas priekšnieka 

vecākais palīgs V. Metļins 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 23.-26. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b Sarma. Uzaiciniet 23. janvārī plkst. 12.00 pie manis uz apspriedi kara 
apgabala pārstāvi un pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. 
21.01. Plūdonis. 
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81. LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieka M. 
Plūdoņa 1950. gada 31. janvāra paziņojums Baltijas kara 
apgabala karaspēka pavēlniekam I. Bagramjanam ar 
atteikumu nodot Bruņoto spēku ministrijas bilancē 29 mājas 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Nr. 115-s      1950. gada 31. janvārī 
  
Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlniekam armijas ģenerālim 

b.  b.   I. BAGRAMJANAM 
  

Atbildot uz Nr. 84683-s. 
Latvijas PSR Ministru Padome uzskata, ka pašreiz nav lietderīgi 

griezties PSRS Ministru Padomē ar lūgumu nodot mājas Rīgas pilsētā 
Bruņoto spēku ministrijas bilancē papildus tām 19 mājām, kuras tai 
nodotas saskaņā ar PSRS Ministru Padomes 1949. gada 21. novembra 
rīkojumu Nr. 18759-rs. 

Rīgas pilsētas izpildu komitejai ir dots norādījums tās mājas, kuras 
pilnīgi apdzīvo virsnieku sastāvs, nodot Baltijas kara apgabalam nomā, 
paredzot nomas līgumā līdzekļus māju remontam, piešķirot tos 
nomniekam no tiem ienākumiem, kurus iegūst no šīm mājām. 

Tajās mājās, kuras virsnieku sastāvs aizņem daļēji, virsnieku 
sastāva dzīvokļu remontu izdarīt uz vispārējiem pamatiem, bet virsnieku 
sastāvam piešķirtos dzīvokļus remontēt saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks (M. Plūdonis) 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 28. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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82. Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieka armijas 
ģenerāļa I. Bagramjana 1950. gada 31. augusta ziņojums LPSR 
Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim un LK(b)P CK 
sekretāram J. Kalnbērziņam par PSRS Ministru Padomes 
1950. gada 21. augusta lēmuma Nr. 3616-1508-ps “Par 
Padomju armijas un Jūras kara spēku virsnieku dzīvokļu 
apstākļu uzlabošanu” izpildi 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlnieks 

  
Nr. 86486-s     1950. gada 31. augustā 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
biedram V. LĀCIM 

Latvijas K(b)P CK sekretāram 
biedram J. KALNBĒRZIŅAM 

  
PSRS Ministru Padome š. g. 2. augustā pieņēma speciālu lēmumu 

Nr. 3616-1508-ps par Padomju armijas un Jūras kara spēka virsnieku 
dzīvokļu apstākļu uzlabošanu. 

Šajā lēmumā PSRS Ministru Padome norādīja, ka, sakarā ar 
dzīvokļu fonda trūkumu, daļa virsnieku dzīvo nelabiekārtotās telpās, bez 
minimālām sanitārajām normām, kazarmās un dienesta telpās, kuras 
virsniekiem nenodrošina nepieciešamās ērtības atpūtai un sevis 
pilnveidošanai. 

Lai uzlabotu dzīvokļu apstākļus Padomju armijas un Jūras kara 
spēku virsniekiem, PSRS Ministru Padome n o l ē m a: 

Uzdot republiku ministru padomēm, novadu, apgabalu, pilsētu un 
ciemu darbaļaužu deputātu izpildu komitejām, kā arī visām ministrijām 
un resoriem pilsētās un apdzīvotajās vietās, kur atrodas karaspēka 
garnizoni, no šī lēmuma izdošanas brīža piešķirt PSRS Kara ministrijai 
un Jūras kara ministrijai Padomju armijas un Jūras kara spēku ģenerāļu, 
admirāļu un virsnieku izvietošanai 10 % no ekspluatācijā nododamās 
apdzīvojamās platības visās no jauna uzceltajās, atjaunotajās mājas un 
mājās, kur tiek pabeigta būvniecība. 

Dzīvojamās platības sadali starp PSRS Kara ministriju un Jūras 
kara ministriju izdara attiecīgo garnizonu priekšnieki proporcionāli tam 
virsnieku daudzumam, kuram nav dzīvokļu. Norādītajās platībās 
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iemitināšanu izdarīt ar PSRS Kara ministrijas un Jūras kara ministrijas 
dzīvokļu ekspluatācijas orgānu rīkojumu. 

Nodot PSRS Kara ministrijas un Jūras kara ministrijas pārziņā visu 
to apdzīvojamo platību, kuru vietējo darbaļaužu deputātu padomju mājās 
un visās ministriju un resoru mājās uz šī lēmuma izdošanas dienu aizņem 
ģenerāļi, admirāļi, virsnieki un viņu ģimenes un to apdzīvojamo platību, 
kura PSRS Kara ministrijai un Jūras kara ministrijai tiks piešķirta 
atbilstoši šim PSRS Ministru Padomes lēmumam. 

Piešķirt PSRS Kara ministrijai un Jūras kara ministrijai tiesības 
norādītajā apdzīvojamā platībā veikt iemitināšanu tajā gadījumā, ja tā tiks 
atbrīvota. 

Uzdot republiku ministru padomēm, novadu, apgabalu, pilsētu, 
rajonu un ciemu darbaļaužu deputātu padomēm 3 mēnešu laikā pārcelt no 
PSRS Kara ministrijas un Jūras kara ministrijas mājām uz vietējo 
padomju mājām visas tās personas, kuras zaudējušas sakarus ar Padomju 
armiju un Jūras kara floti, izņemot ģenerāļus, admirāļus un pēc 25 
dienesta gadiem atvaļinātos vai rezervē ieskaitītos virsniekus. 

Uzdot vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām 
vietējo darbaļaužu deputātu padomju mājās piešķirt dzīvokļus pirmām 
kārtām Padomju armijas un Jūras kara spēku virsniekiem. 

Lai izpildītu minēto PSRS Ministru Padomes lēmumu, es lūdzu 
pieņemt atbilstošu lēmumu un dot nepieciešamos norādījumus darbaļaužu 
deputātu padomju izpildu komitejām. 

  
Armijas ģenerālis I. Bagramjans 

  
LVA, 270. f., 1. s. apr., 631. l., 170.-171. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b Metļinam.Vajag nosūtīt pavēlniekam lēmuma kopiju šajā jautājumā, 
lēmuma kopiju Rīgai sakarā ar Latviešu divīziju (..) un vēstules kopiju b. 
Novikam par Daugavpili. 7.11. Plūdonis. 
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83. 8. Jūras kara flotes pavēlnieka admirāļa N. Harlamova 
1952. gada 25. februāra lūgums LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājam V. Lācim saskaņot esplanādes noteikumus 
  
8. Jūras kara flotes pavēlnieks 
Karaspēka daļa Nr. 09874 
Tallinā      1952.gada 25. februārī 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam b. V. LĀCIM 

Rīgā 
  

Saskaņā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes 1930. gada 30. 
janvāra lēmumu Nr. 3329 un izpildot jūras kara ministra 1951. gada 5. 
jūlija pavēli Nr. 00383, ir sastādīti šeit pievienotie esplanādes noteikumi 
8. Jūras kara flotes bāzēm Rīgā un Vindavā (Ventspilī - J. R.). 

Sakarā ar nepieciešamību pēc iespējas ātrāk uzsākt minēto 
noteikumu darbību, es lūdzu Jūs tos saskaņot pēc iespējas īsākā laikā. 

Lai piedalītos esplanādes noteikumu saskaņošanā, tiek izraudzīts 
flotes pārstāvis inženieris-apakšpulkvedis Borisenkovs (Tallina, 
karaspēka daļa Nr. 81319). 

Pēc saskaņošanas materiālus lūdzu nosūtīt uz manu adresi. 
P i e l i k u m ā:  1. Esplanādes noteikumi uz 0,3 lapas. 
   2. Esplanādes kartes uz 0,1 lapas. 
   3. Esplanādes robežu apraksts uz 0,2 lapas.* 
  

  
LVA, 270. f., 1. s.. apr., 833. l., 54. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
* Netiek publicēti. 
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84. LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 1952. gada 
28. marta ziņojums admirālim N. Harlamovam par esplanādes 
noteikumiem 
  
Tallina, k/d Nr. 09874 
  

1952. 1952. gada 28. martā 
  

8.  8.   Jūras kara flotes pavēlniekam admirālim 
N.  N.  HARLAMOVAM 

  
Atbildot uz 1952. gada 25. februāra Nr. 1/361-s. 

Latvijas PSR Ministru Padome piekrīt esplanādes noteikumu, kuri 
norādīti Jūsu 1952. gada 25. februāra vēstulē Nr. 1/361-s, piemērošanai 
Rīgas un Ventspils pilsētām un to apkārtnei, taču ar šo noteikumu dažu 
punktu redakcionālām izmaiņām, kuras nepieciešams izteikt šādā 
redakcijā: 

IV nodaļa 
1.  1.   Punkts Nr. 1: “Rīgas un Ventspils pilsētu apbūve ar visu 

veidu būvēm (virs zemes, apakš zemes, hidrotehniskām, 
irigācijas, meliorācijas utt.) jāveic tikai saskaņā ar šo pilsētu 
ģenerālajiem plāniem. Minēto pilsētu ģenerālplāni ir jāsaskaņo 
ar flotes pavēlniecību. Rīgas un Ventspils ģenerālplānu 
saskaņošana notiek noteiktajā kārtībā. 

To apdzīvoto vietu apbūve, kuras atrodas ārpus šīm pilsētām, 
kā arī lielu objektu, veselu apdzīvojamo vietu vai apdzīvotas 
vietas lielas daļas nojaukšanas vai pārcelšanas uz citu vietu 
projekti jāsaskaņo ar flotes pavēlniecību. Šo pasākumu 
apstiprināšana pēc to saskaņošanas ar flotes pavēlniecību notiek 
noteiktajā kārtībā.” 

2.  2.   Punkts Nr. 3: “Esplanādes robežu teritorijā bez saskaņošanas 
ar floti aizliegts: 

a)  a)    veikt atsevišķu mežu iecirkņu, krūmāju vai mežu un 
krūmāju stādījumu izciršanu, ja tie izmaina vietas 
koordināciju; 

b)  b)   veikt irigācijas,meliorācijas, hidrotehniskos, 
virszemes un pazemes darbus kā arī jebkāda veida 
izrakumus šajos iecirkņos, ja šo darbu veikšana izmaina 
minēto vietu; 

c)  c)    visa veida ceļu, tiltu un pārceltuvju uzbūvēšana, 
izņemot to kapitālo (bez rekonstrukcijas) vai kārtējo 
remontu; 
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d)  d)   par 0,5 metriem augstāku uzbērumu un 0,5 metriem 
dziļāku izrakumu, kuri izmaina vietu, ierīkošanu, kā arī 
sakaru un elekstrības gaisa un pazemes līniju ierīkošana”. 

3.  3.   Punkts Nr. 4: “Visi projekti rūpniecības un citas nozīmes 
celtniecībai, kā arī Rīgas un Ventspils pilsētu apbūves plānu 
projekti un individuālās apbūves iecirkņu plānu projekti 
apdzīvotajās vietās esplanādes robežās jāsaskaņo ar flotes 
pavēlniecību. Pēc projektiem, kuri šādā veidā nav saskaņoti, 
darbu veikšana ir aizliegta. 

Tie strīdus jautājumi, kuri ir radušies būvju celtniecībā, tiek 
atrisināti Latvijas PSR Ministru Padomē pēc saskaņošanas ar 
flotes pavēlniecību”. 

4.  4.   Punkts Nr. 5: “Nepieciešamības gadījumā, kuru radījušas 
aizsardzības vajadzības, flotes pavēlniecībai pēc saskaņošanas 
ar Latvijas PSR Ministru Padomi ir tiesības prasīt no 
ministrijām, resoriem un vietējām padomju varas iestādēm 
esplanādes robežās esošo būvju un celtņu nekavējošu 
iznīcināšanu, pārvietošanu uz citu vietu vai nojaukšanu. 
Attiecībā uz lieliem objektiem vai celtnēm, iznīcināšanas, 
pārbūves vai pārcelšanas jautājums tiek izlemts Latvijas PSR 
Ministru Padomē pēc saskaņošanas ar flotes pavēlniecību. To 
zaudējumu segšana, kuri radušies sakarā ar flotes prasībām 
veiktajos pasākumos ieinteresētajiem resoriem, organizācijām 
un atsevišķām personām, notiek saskaņā ar īpašiem 
noteikumiem, kurus noteikusi PSRS Ministru Padome”. 

5.  5.   Punkts Nr. 6: “Ģenerālplānu projektu un apbūves projektu 
saskaņošana notiek šīs esplanādes robežās, kā arī citu 
jautājumu, kuri radušies sakarā ar esplanādes noteikumiem, 
Rīgas un Vindavas (Ventspils) jūras kara bāzēm jāveic 
sadarbībā ar 8. Jūras kara flotes inženieru pārvaldi.” 

Latvijas PSR Ministru Padome lūdz Jūs pēc esplanādes noteikumu 
apstiprināšanas minētajām kara bāzēm nosūtīt Latvijas PSR Ministru 
Padomei esplanādes noteikumus, esplanādes robežu aprakstus un kartes 
(pa pieciem eksemplāriem), kuri Latvijas PSR Ministru Padomei, Rīgas 
un Ventspils darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām būs 
nepieciešami. 

P i e l i k u m ā: 1. Esplanādes noteikumi Rīgas un Ventspils  
jūras kara bāzēm (pie Nr. 619-s). 
2.  2.   Esplanādes robežu apraksti (pie Nr. 619-

s). 
3.  3.   Esplanādes kartes (pie Nr. 619-s).* 
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Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 833. l., 52.-53. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
* Netiek publicēti. 
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III nodaļa  
 

Demobilizēto virsnieku saplūšana Rīgā 
 

85. LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja vietnieka 
I. Trinklera 1945. gada 17. novembra ziņojums PSRS TKP 
lietu pārvaldniekam M. Smirtjukovam sakarā ar darbaspēka 
ievešanu PSRS Jūras kara flotes celtniecības objektos 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Nr. 946-s      1945. gada 17. 

novembrī 
  

PSRS Tautas Komisāru Padomes Lietu pārvaldē 
b.  b.   SMIRTJUKOVAM 

  
Atbildot uz Jūsu 1945. gada 20. augusta vēstuli Nr. 10338-s 

paziņojam, ka PSRS Jūras kara flotes tautas komisariāta 1945. gada 15. 
augusta nosūtīto pasākumu plānu Nr. 953 LPSR Tautas Komisāru 
Padome līdz šim nav saņēmusi. 

Pret 3000 brīva līguma strādnieku un kalpotāju ievešanu darbam 
Jūras kara flotes celtniecības vietās (Liepājā - 1500 cilvēki un Rīgā - 1500 
cilvēki) LPSR Tautas Komisāru Padome neiebilst, ja viņus ar 
apdzīvojamo platību, cieto un mīksto inventāru apgādās Jūras kara flotes 
tautas komisariāts. 

  
LPSR Tautas Komisāru Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks (I. Trinklers) 
  

LVA, 270. f., 1.-s. apr., 139. l., 18. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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86. Izvilkums no LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietnieka M. Plūdoņa 1947. gada 17. aprīļa ziņojuma LPSR 
Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam A. 
Kirhenšteinam par demobilizēto karavīru iekārtošanu darbā 
un materiālo apgādi 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME 

  
Nr. 416-s     Rīgā, 1947. gada 17. aprīlī 
  

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 
priekšsēdētājam 

profesoram Dr. A. KIRHENŠTEINAM 
  

ZIŅOJUMS 
par Padomju armijas demobilizēto karavīru iekārtošanu darbā un 

materiālo apgādi 
  
Gādājot par Padomju armijas demobilizētiem karavīriem Latvijas 

PS republikā, pilsētu un apriņķu izpildu komitejas, Sociālās 
nodrošināšanas orgāni un bijušās iestādes karavīru ģimeņu labklājības 
nodrošināšanai daudz darījušas, lai reģistrētu un iekārtotu darbā 
demobilizētos, piešķirtu viņiem dzīvokļus un sniegtu materiālo palīdzību. 
No Latvijas PS republikā iebraukušo demobilizēto kopskaita iekārtoti 
darbā 98,8 %, apgādāti ar dzīvokli 91,6 % no tiem, kas bija iesnieguši 
pieprasījumus dēļ apdzīvojamās platības piešķiršanas. 

Pēc ziņām uz 1947. gada 1. aprīli reģistrēti, iekārtoti darbā un 
saņēmuši palīdzību: 

  
  Pavisam No tiem 

  
    virsnieki kareivji un 

seržanti 
1.  1.   Iebraukuši 

demobilizētie 
  

58 640 8346 50 294 

No tiem: 
a)  a)    agrāk dzīvoja 

Latvijas PSR 

  
  
31 016 

  
  
919 

  
  
30 097 
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b) nedzīvoja Latvijas 
PSR 

27 624 7424 20 197 

2. Rīgā reģistrēti 
demobilizētie 

24 679 6284 18 395 

No tiem: 
a)  a)    agrāk dzīvoja Rīgā 
b)  b)   nedzīvoja Rīgā 
(..) 

  
6885 
17 794 

  
598 
5686 

  
6287 
12 108 

4. Piešķirti dzīvokļi, 
istabas pēc demobilizēto 
iesniegumiem 

13 291 3368 9923 

5.  5.   Vēl jāpiešķir 
apdzīvojamā platība 
demobilizētiem, kam 
tā tiešām vajadzīga 

(..) 

1215 249 966 

  
Latvijas PSR Ministru Padome atzīst, ka, neraugoties uz grūtībām 

apdzīvojamās platības piešķiršanā, demobilizētiem Rīgā, Daugavpilī, 
Jelgavā un Liepājā, kā arī demobilizēto iekārtošanā darbā, šīs izpildu 
komitejas nav darījušas visu iespējamo palīdzības sniegšanai 
demobilizētiem, kam vajadzīga apdzīvojamā platība un darbs. Šīs izpildu 
komitejas pienācīgi nekontrolē demobilizēto iekārtošanu darbā, bet ieteic 
viņiem pašiem sameklēt darbu. Šāds stāvoklis - “pašiem sameklēt darbu” 
novedis pie tā, ka daļa demobilizēto, kas “paši meklē darbu”, negrib 
strādāt, nodarbojas ar visu ko, tikai ne ar darbu uzņēmumā vai iestādē. 

Tā, piemēram, vēl līdz šim Rīgā nestrādā demobilizētie virsnieki: 
1.  1.   Rezerves kapteinis J. Uls - demobilizēts 1947. gada janvārī. 
2.  2.   Rezerves leitnants K. Santks - demobilizēts 1946. gada 

decembrī. 
3.  3.   Rezerves vecākais leitnants L. Mikuļenko - demobilizēts 

1947. gada februārī. 
4.  4.   Rezerves justīcijas kapteinis A. Tiduks - demobilizēts 1947. 

gada janvārī. 
5.  5.   Rezerves vecākais leitnants V. Čulkovs - demobilizēts 1947. 

gada janvārī. 
6.  6.   Rezerves vecākais leitnants G. Pivovarovs - demobilizēts 

1946. gadā. 
7.  7.   Rezerves kapteinis V. Gricenko (zootehniķis) - demobilizēts 

1946. gada decembrī, negrib braukt uz apriņķi. 
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8.  8.   Rezerves medicīniskā dienesta kapteinis P. Rožkovs (ārsts-
stomatologs-protēzists) - demobilizēts 1947. gada janvārī, 
negrib braukt uz apriņķi. 

9.  9.   Rezerves jaunākais leitnants S. Macjuta - demobilizēts 1946. 
gada jūlijā. 

10. 10. Leitnants G. Sergejevs (grāmatvedis) - negrib strādāt, dzīvo 
sievas apgādībā. 

Marta mēnesī Rīgā iebraukuši 105 demobilizētie virsnieki. 
(..) 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietnieks (M. Plūdonis) 

  
LVA, 270. f., 1.-s. apr., 304. l., 1.-5. lp. Oriģināls. 
  
  
87. Jūras kara spēku aviācijas augstāko virsnieku kursu 
priekšnieka aviācijas ģenerālmajora Suvorova 1948. gada 9. 
februāra lūgums LK(b)P CK sekretāram J. Kalnbērziņam un 
LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim nodot virsnieku kursiem 
māju Valdemāra ielā 57/59 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Nr. 0284      1948. gada 9. februārī 
  

Latvijas K(b)P CK sekretāram 
b.  b.   KALNBĒRZIŅAM 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 

b.  b.   LĀCIM 
  

Jūras kara spēku aviācijas augstāko virsnieku kursu pavēlniecība 
griezusies pie Jums ar lūgumu, lai kursu vajadzībām tiktu piešķirtas 
dzīvojamās un dienesta platības. 

Sakarā ar augstāko virsnieku kursos radušos smago stāvokli 
Komunālās saimniecības ministrija pēc Jūsu norādījuma pārbaudīja un 
pārliecinājās par mūsu iesnieguma pareizību. 

Pārbaudē tika konstatēts, ka liels skaits ģimeņu nav nodrošināts ar 
apdzīvojamo platību. Tās dzīvo virtuvēs, koridoros un vairākas ģimenes 
ir sablīvētas vienā dzīvoklī. 
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Pēc tam augstākajos virsnieku kursos radusies jauna situācija - 
palielināts apmācāmo kontingents, Bruņoto spēku ministrija izvirzījusi 
jaunus uzdevumus. Papildus norīkots liels profesoru - pasniedzēju sastāvs 
un vadošo darbinieku skaits. 

Pašreiz stāvoklis kļuvis vēl daudz smagāks. Pilnīgi bez dzīvokļiem 
atrodas: 

1.  1.   Štāba priekšnieks - ģenerālis Ježovs. 
2.  2.   Augstāko virsnieku kursu štāba priekšnieka vietnieks 

pulkvedis Roždestvenskis. 
3.  3.   Augstāko virsnieku kursu priekšnieka palīgs pulkvedis 

Pavlovs. 
4.  4.   Pulku komandieru kursu priekšnieks pulkvedis Ovčarovs un 

vesela rinda katedru priekšnieku un pasniedzēju. 
Pavisam pilnīgi neiekārtoti ir: 
1.  1.   Virsnieki-pasniedzēji un dienestu un nodaļu priekšnieki: 
a)  a)    ģenerālmajori     1 cilvēks 
b)  b)   pulkveži      9 cilvēki 
c)  c)    apakšpulkveži     11 cilvēki 
d)  d)   majori      7 cilvēki 
e)  e)    kapteiņi      8 cilvēki 
f)  f)     vecākie leitnanti    7 cilvēki 
     Pavisam 43 cilvēki 
2.  2.   Virsnieki- klausītāji: 
a)  a)    apakšpulkveži     12 cilvēki 
b)  b)   majori      18 cilvēki 
c)  c)    kapteiņi      34 cilvēki 
d)  d)   vecākie leitnanti    7 cilvēki 
     Pavisam  71 cilvēks 
No viņiem trīs cilvēki ir Padomju Savienības varoņi. 
Bez tam liels virsnieku skaits sablīvēšanas kārtībā izvietojies agrāk 

virsnieku apdzīvotajā platībā. Paredzams, ka ieradīsies vēl 40 virsnieku 
ģimenes. 

Tā rezultātā radusies liela pārsablīvēšana un daudz 
neapmierinātības. 

Ņemot vērā tik ārkārtīgi smago stāvokli, lūdzu Jūsu norādījumus 
pilsētas padomei izvietot pirmām kārtām tos, kuri tagad palikuši bez 
dzīvokļiem un pieņemt lēmumu par Jūras karas spēku aviācijas augstāko 
virsnieku kursu turpmāko nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. 

Ņemot vērā, ka augstākie virsnieku kursi tikai par 40 % ir 
nodrošināti ar dienesta telpām un jūras aviācijas augsti kvalificētu kadru 
sagatavošanas perspektīvu, lūdzu lēmumu par mājas Valdemāra ielā Nr. 
57/59, kura tagad tiek izmantota nepilnīgi, piešķiršanu. 
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Uz pirmo lūgumu Jūsu lēmumi nesekoja. 
  

Jūras kara spēku aviācijas 
augstāko virsnieku kursu priekšnieks 

aviācijas ģenerālmajors Suvorovs 
  

LVA, 270. f., 1.-s. apr., 373. l., 39.-40. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b Plūdonim. Vajag palīdzēt. 18.02.48. V. Lācis. 
Jautājums tiks izlemts valdības komisijā. 21.02.48. Paraksts 
nesalasāms. 

  
  
  
88. Baltijas kara apgabala bruņutanku un mehanizētā 
karaspēka pavēlnieka vietnieka gvardes inženierpulkveža 
Timčenko 1948. gada 15. septembra lūgums LPSR Ministru 
Padomes priekšsēdētājam V. Lācim atļaut pierakstīt Rīgā 
brīva līguma strādniekus 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Baltijas kara apgabala Bruņutanku un mehanizētā 

karaspēka pārvalde 
  

1948. 1948. gada 15. septembrī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
b.  b.   LĀCIM 

  
Bruņutanku remontrūpnīca Nr. 49 (karaspēka daļa Nr. 51488), kura 

dislocējas Rīgā, Starta ielā Nr. 3, kopš 1948. gada 1. augusta pārgājusi uz 
brīva līguma štatu (t. i. - bez militārpersonām, kareivjiem un seržantiem, 
kuri agrāk bija rūpnīcas galvenais darbaspēks) un 1948. gada 1. jūlijā no 
jauna saformētās bruņutanku darbnīcas Nr. 77, kuras dislocējas Rīgā, 
Krūzes ielā Nr. 2, arī ar brīva līguma sastāva štatu, tāpat kā rūpnīca Nr. 
49, izjūt asu darbaspēka trūkumu. 

Rūpnīca Nr. 49 un darbnīcas Nr. 77 ietilpst Baltijas kara apgabala 
sastāvā. Rūpnīcas Nr. 49 nokomplektējums ar darbaspēku sastāda 54 % 
no štata, bet darbnīcām Nr. 77 - tikai 25-30 %. Sakarā ar to kaujas mašīnu 
(tanku un bruņumašīnu) remontu programmu rūpnīca neizpilda, bet 77. 
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darbnīcas nevar pabeigt formēšanas stadiju un uzsākt artilērijas pašgājēju 
remontu. 

Veiktie pasākumi darbaspēka saņemšanai no Rīgas pilsētas 
iedzīvotāju vidus rezultātu nav devuši, jo rūpnīcai un darbnīcām trūkst 
vajadzīgo speciālistu, kā, piemēram, tanku un pašgājēju iekārtu 
atslēdznieki - montētāji, tanku, pašgājēju iekārtu un bruņumašīnu 
elektroiekārtu elektriķi, kontroles un ražošanas meistari, radio meistari un 
citi tanku speciālisti. 

Minēto speciālistu savervēšana Latvijas republikas perifērijā un 
citos PSRS rajonos nav iespējama, jo to personu atbraukšana uz Rīgu, 
kuras agrāk tajā nav dzīvojušas, nav atļauta. 

Sakarā ar smago stāvokli darbaspēka salīgšanā, kāds izveidojies 
49. bruņutanku remontrūpnīcā un 77. bruņutanku remontdarbnīcās, lūdzu 
Jūsu atļauju pierakstīties Rīgā rūpnīcas un darbnīcu izsauktajiem 
strādniekiem -speciālistiem pēc klāt pieliktā saraksta. 

Bez tam lūdzu dot norādījumu Rīgas pilsētas Milicijas pārvaldes 
priekšniekam izsniegt pierakstīšanas atļaujas 49. bruņutanku 
remontrūpnīcas 50 strādniekiem - speciālistiem un 77. bruņutanku 
remontdarbnīcu 58-60 strādniekiem (galvenokārt no Padomju armijas 
demobilizētajiem karavīriem -tankistiem) pēc rūpnīcas un darbnīcu 
izsaukuma uz darbu. 

No jauna pieņemtos strādniekus rūpnīca un darbnīcas ar 
apdzīvojamo platību apgādā uz to rīcībā esošo kopmītņu rēķina. 

Par Jūsu lēmumu lūdzu informēt BKA bruņutanku un mehanizētā 
karaspēka pavēlnieku. 
P i e l i k u m ā: 49. Bruņutanku remotrūpnīcas un 77. bruņutanku  
    remontdarbnīcu darbam izsaukto strādnieku  

saraksti. Nav slepeni. Uz 2 lapām.* 
  

BKA bruņutanku un mehanizētā karaspēka 
pavēlnieka vietnieks  

gvardes inženierpulkvedis Timčenko 
  

LVA, 270. f., 1.-s. apr., 373. l., 259.-260. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

b Šarapovam. Pierakstīšanos atļauju ar nosacījumu, ka tiks veikta 
katras pierakstāmās personas individuāla pārbaude. 18.11.48. V. Lācis. 
  
*Netiek publicēti. 
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89. PSRS iekšlietu ministra vietnieka ģenerālpulkveža Serova 
1948. gada 27. novembra lūgums LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājam V. Lācim piešķirt 50 istabas PSRS Iekšlietu 
ministrijas virsnieku kvalifikācijas celšanas skolas virsniekiem  
  

SLEPENI 
  

Nr. 1/18273     1948. gada 27. novembrī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
b V. LĀCIM Rīgā 

  
PSRS Iekšlietu ministrija Rīgas pilsētā organizējusi Iekšlietu 

ministrijas virsnieku kvalifikācijas celšanas skolu. 
Esošās dienesta un mācību telpas skolas vajadzības nodrošina. 
Ļoti grūti ir atrisināt jautājumu par virsnieku pastāvīgā sastāva 

(vadošais sastāvs, pasniedzēji) nodrošināšanu ar dzīvokļiem, jo pilnīgi 
nav dzīvojamo māju. 

To daudzģimeņu virsnieku sastāvu, kurš ir ieradies, šobrīd nav kur 
izvietot. 

Es lūdzu Jūs palīdzēt skolai un dot norādījumu, lai no pilsētas 
dzīvokļu fonda tiktu piešķirtas 50 istabas. 

Par Jūsu lēmumu lūdzu paziņot. 
  

PSRS iekšlietu ministra vietnieks 
ģenerālpulkvedis Serovs 

  
LVA, 270. f., 1.-s. apr., 373. l., 257. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b Plūdonim. Slēdzienam. V. Lācis. 1.12.48. 
b. Sarma. Sagatavojiet atbildi, ka pilsētai nav iespējams piešķirt 50 
istabas. Vienlaicīgi norādiet, kādas telpas Iekšlietu ministrija izmanto 
ne pēc to nozīmes. Lūgt uzdot b. Eglītim skolas virsnieku izvietošanu 
uz šo telpu rēķina. Plūdonis. 2.12. 
b. Sarmam. Kontrolei. 7 dienas. I. Bastins. 2.12.48. 
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90. LPSR Valsts kontroles ministra A. Ozolinga 1956. gada 12. 
janvāra ziņojums LKP CK sekretāram J. Kalnbērziņam par 
demobilizēto virsnieku nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 2 

  
Nr. 02-s      1956. gada 12. janvārī 
  

Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram 
biedram J. KALNBĒRZIŅAM 

Par kontroles rezultātiem sakarā ar PSKP CK un PSRS Ministru 
Padomes 1955. gada 1. septembra lēmuma Nr. 1640 “Par rezervē 

atvaļināto virsnieku iekārtošanu darbā un nodrošināšanu ar apdzīvojamo 
platību” izpildi 

  
Ziņoju Jums par kontroles rezultātiem sakarā ar PSKP CK un 

PSRS Ministru Padomes lēmuma par rezervē atvaļināto virsnieku 
iekārtošanu darbā un nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību izpildi. 

Līdz PSKP CK un PSRS Ministru Padomes 1955. gada 1. 
septembra lēmuma Nr. 1640 pieņemšanai republikas vietējie padomju 
orgāni ļoti nepietiekami strādāja pie rezervē atvaļināto virsnieku 
nodrošināšanas ar apdzīvojamo platību. 

Daudzas virsnieku apdzīvojamās platības nodrošināšanas un darbā 
iekārtošanas komisijas, kas jau 1953. gadā tika izveidotas pie 
pilsētu/rajonu izpildu komitejām, strādāja neapmierinoši, dažas nedarīja 
neko, ar apdzīvojamās platības rezervju meklēšanu nenodarbojās un pat 
pieļāva, ka 10 % dzīvojamā fonda tika izmantoti ne tā, kā bija paredzēts. 

Tas noveda pie situācijas, ka uz 1955. gada 1. septembri republikā 
bija 212 ar apdzīvojamo platību nenodrošināti un 724 darbā neiekārtoti 
virsnieki. 

Laikā no 1955. gada 1. septembra līdz 1956. gada 1. janvārim 
Latvijas PSR uzskaitē stājušies 1067 no Padomju armijas un Jūras kara 
flotes atvaļinātie virsnieki, no tiem Rīgā - 895 cilvēki vai 83,9 procenti. 

Lielais rezervē atvaļināto virsnieku pieplūdums Rīgā spieda mūs 
kontroles laikā galveno rīcību koncentrēt uz Rīgas pilsētu. Šeit, sakarā ar 
republikas VKM kontrolieru tiešu operatīvu iejaukšanos, ievērojami 
aktivizējies pilsētu/rajonu izpildu komiteju komisiju un to deputātu grupu 
darbs apdzīvojamās platības meklēšanā, sablīvējot un pārvietojot iestādes 
un labāk izmantojot 10 % dzīvojamā fonda, pirmām kārtām apgādājot 
rezervē atvaļinātos virsniekus. 
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Lai labāk organizētu pilsētu/rajonu izpildu komiteju komisiju 
darbu, Latvijas PSR VKM kontrolieri piedalījās šo komisiju sēdēs, 
sniedza praktisku palīdzību dzīvojamā fonda rezervju meklēšanā un 
rezervē atvaļināto virsnieku iekārtošanā darbā. Piemēram, kopā ar Rīgas 
pils. Staļina rajona izpildu komiteju tika izdarīta pārbaude 30 šī rajona 
organizācijās, un tās rezultātā atrasta reāla iespēja izbrīvēt apmēram 600 
m2 apdzīvojamās platības no padomju armijas kadru sastāva rezervē 
atvaļināto virsnieku izvietošanai. 

Pēc mūsu ziņojuma Latvijas PSR Ministru Padome 1955. gada 20. 
decembrī līdz īpašam rīkojumam pagarināja Rīgas pils. dzīvojamā fonda 
paplašināšanas un meklēšanas speciālās komisijas darbības laiku, 
vienlaicīgi uzliekot komisijai un Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejai par pienākumu uzlabot apdzīvojamās platības 
meklēšanas darbu. 

Kontroles laikā veikto operatīvo pasākumu rezultātā laikā no 1955. 
gada 1. septembra līdz 1956. gada 1. janvārim tika iekārtots darbā 631 
virsnieks un ar apdzīvojamo platību nodrošināti 112 cilvēki, kas paveikts, 
neskatoties uz to, ka republikas pilsētās stāvoklis ar dzīvojamo fondu ir 
ārkārtīgi smags. 

Tomēr uz 1956. gada 1. janvāri republikā ar apdzīvojamo platību 
nenodrošināti paliek 362 rezervē atvaļinātie virsnieki, no tiem Rīgā - 332 
cilvēki, lielākā daļa no kuriem iebraukusi pagājušā gada 4. ceturkšņa 
otrajā pusē. 

Šāds stāvoklis daļēji izskaidrojams arī ar to, ka Rīgas pilsētas 
darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja (priekšs. vietn. b. A. 
Timarevs) vēl arvien neoperatīvi risina jautājumus par platību atbrīvošanu 
dzīvošanai un šajā lietā izrāda vilcināšanos. 

(..) 
Kas attiecas uz demobilizēto virsnieku iekārtošanu darbā, tad, lai 

gan Latvijas PSR uz 1956. gada 1. janvāri darbā neiekārtoti skaitās 1160 
virsnieki, 964 no viņiem saņem pensiju un saskaņā ar republikas kara 
komisariāta datiem viņu iztikas minimums ir pilnīgi nodrošināts. Pārējie 
195 virsnieki galvenokārt iebraukuši 1955. gada decembrī un pašlaik 
izpildu komitejas veic pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk viņus iekārtotu 
darbā. 

Lūdzu Jūs noklausīties Rīgas un Daugavpils pilsētu darbaļaužu 
deputātu padomju izpildu komiteju priekšsēdētājus un republikas kara 
komisāru sakarā ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes 1955. gada 1. 
septembra lēmuma Nr. 1640 neapmierinošu izpildi tā daļā par rezervē 
atvaļināto virsnieku nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. 
P i e l i k u m s: izziņa, mūsu M-2, uz vienas lapas.* 

  
A.  A.  Ozolings 
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LVA, PA-101. f., 19. apr., 76. l., 11.-13. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
*Netiek publicēts. 

  
  
91. Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja V. Leča un 
LKP Rīgas pilsētas komitejas sekretāra I. Binatjana 1956. gada 
3. augusta lūgums LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim un 
LKP CK sekretāram J. Kalnbērziņam lūgt PSRS valdību un 
PSKP CK ierobežot demobilizēto virsnieku sūtīšanu uz Rīgu 
  

Latvijas Komunistiskās partijas 
Rīgas pilsētas komiteja 

  
Nr. 588      1956. gada 3. augustā 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
biedram V. LĀCIM  

  
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 

sekretāram biedram J. KALNBĒRZIŅAM 
  

Sakarā ar to, ka izveidojies ārkārtīgi smags stāvoklis Rīgas pilsētas 
pilsoņu nodrošināšanā ar apdzīvojamo platību, Rīgas pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildu komiteja un Latvijas Komunistiskās partijas 
Rīgas pilsētas komiteja lūdz Jūs lūgt valdību un PSKP Centrālo komiteju 
atrisināt jautājumu, lai ierobežotu no Padomju armijas atvaļināto un 
rezerves virsnieku sūtīšanu uz Rīgu. 
P i e l i k u m ā: vēstules projekts. 

  
Rīgas pilsētas 

darbaļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas priekšsēdētājs V. Lecis 

Latvijas Komunistiskās partijas 
Rīgas pilsētas komitejas sekretārs I. Binatjans 

  
LVA, PA-101. f., 19. apr., 76. l., 170. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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92. Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja V. Leča un 
LKP Rīgas pilsētas komitejas sekretāra I. Binatjana 
sagatavotais ziņojuma projekts PSRS MP priekšsēdētājam N. 
Bulgaņinam un PSKP CK sekretāram Ņ. Hruščovam ar 
lūgumu ierobežot demobilizēto virsnieku sūtīšanu uz Rīgu 
  

PROJEKTS 
  

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME 
LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS 

CENTRĀLĀ KOMITEJA 
  

Nr.       1956. gada “ “augustā 
  

PSR Savienības Ministru padomes priekšsēdētājam 
biedram N. BULGAŅINAM 

PSKP Centrālās komitejas sekretāram 
biedram Ņ. HRUŠČOVAM 

  
Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Komunistiskās partijas 

Centrālā komiteja uzskata par nepieciešamu darīt zināmu valdībai un 
PSKP Centrālajai komitejai, ka Rīgas pilsētā izveidojies ārkārtīgi smags 
stāvoklis pilsoņu nodrošināšanā ar apdzīvojamo platību. 

Sakarā ar rūpniecības attīstību Rīgas pilsētas iedzīvotāju skaits 
pēckara gados palielinājies divas reizes, bet dzīvojamais fonds tajā pat 
laikā palielinājies tikai par 5 %. 

Pašlaik Rīgā daudzi strādnieki un kalpotāji nav nodrošināti ar 
apdzīvojamo platību. Vairāk nekā 16 tūkstoši ģimeņu daudzus gadus stāv 
rindā, bet, tā kā nav brīva dzīvojamā fonda, Rīgas pilsētas izpildu 
komiteja nav spējīga piešķirt tām apdzīvojamo platību. Vienlaicīgi, ņemot 
vērā pasākumus, lai ieviestu kārtību pierakstīšanās jautājumos, Rīgā 
vērojams pastāvīgs tādu pilsoņu pieplūdums, kuriem ir ārpuskārtas 
tiesības uz nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. 

Tā rezultātā nekavējoties jānodrošina ar dzīvokļiem 2000 
demobilizēto virsnieku, veco boļševiku, personālo pensionāru, reabilitēto 
un repatriēto pilsoņu ģimenes. 

Lai nodrošinātu tikai šo pilsoņu kategoriju vien, nepieciešami 
vairāk kā 50 tūkstoši kvadrātmetru apdzīvojamās platības. Bet šajā gadā 
pilsētas padomes rīcībā pašu veiktās celtniecības un 10% no resoru 
celtniecības rezultātā būs tikai 5,5 tūkst. kv. metru apdzīvojamās platības. 

Pēdējā laikā Rīgā ierodas daudz no padomju armijas demobilizēto 
virsnieku, kuri agrāk Rīgā nav dzīvojuši. Tikai šā gada pirmajā pusgadā 
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vien uzskaitē stājušās vairāk nekā 380 virsnieku ģimenes, kuras līdz 
iesaukšanai padomju armijā dzīvojušas KPFSR, Ukrainā, Baltkrievijā un 
citās republikās. Pie tam daudziem no viņiem jau ir apdzīvojamā platība 
citās pilsētās un lauku rajonos, bet viņi ierodas Rīgā un prasa piešķirt 
dzīvokli. 

Tā kā brīvas apdzīvojamās platības nav, pilsētas izpildu komiteja 
nespēj visus virsniekus nodrošināt ar dzīvokļiem. Vairāk nekā 500 
demobilizēto virsnieku ģimeņu jau ilgu laiku ir uzskaitē un nevar saņemt 
apdzīvojamo platību. Tas no viņu puses izsauc neapmierinātību un 
masveida sūdzības partijas un padomju orgāniem. 

Balstoties uz minēto, Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas 
KP Centrālā komiteja lūdz dot norādījumus PSR Savienības Aizsardzības 
ministrijai, lai tiktu ierobežota atvaļināto un rezerves virsnieku sūtīšana 
uz Rīgu, dodot tiesības Rīgu par patstāvīgu dzīvesvietu izvēlēties tikai 
tiem virsniekiem, kuri šeit dzīvojuši līdz iesaukšanai padomju armijā vai 
demobilizējas no Rīgas garnizona karaspēka daļām. 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes 

priekšsēdētājs (V. Lācis) 
Latvijas  Komunistiskās partijas 

Centrālās komitejas sekretārs ( J. Kalnbērziņš) 
  

LVA, PA-101. f., 19. apr., 76. l., 108.-109. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
93. Arsenāla Nr. 7 priekšnieka pulkveža Ivanova 1957. gada 18. 
februāra lūgums LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam V. 
Lācim atļaut arsenāla kopmītnē pierakstīt demobilizētos 
karavīrus 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
Arsenāls Nr. 7 
Rīgā, k/d 61808 
  
Nr. 0154      1957. gada 18. 

februārī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam 
V.  V.  LĀCIM 
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Ziņoju, ka, lai izpildītu 1957. gada paaugstināto ražošanas plānu, 
arsenālam papildus nepieciešami speciālisti - artilērijas, strēlnieku 
bruņojuma un speciālo kara optisko ierīču remontatslēdznieki, kurus ir 
ārkārtīgi grūti nokomplektēt no Rīgas pilsētas pilsoņiem. 

Pašlaik arsenālā griežas no Padomju armijas demobilizētie karavīri, 
kuriem ir mums nepieciešamās specialitātes, taču mums nav iespējams 
viņus pieņemt darbā, jo viņiem nav Rīgas pieraksta. Pieraksta jautājumā 
esmu griezies Milicijas pārvaldē, taču pozitīvus rezultātus neesmu 
panācis. 

Ziņodams par augstāk minēto, lūdzu Jūs atļaut pierakstīties 
arsenāla kopmītnēs 60-80 no Padomju armijas demobilizētajiem 
karavīriem. 

Par Jūsu lēmumu lūdzu paziņot. 
  

Arsenāla Nr. 7 priekšnieks 
tehniskā dienesta pulkvedis Ivanovs 

  
LVA, 270. f., 1.s. apr., 1179. l., 30. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
b Kacenam. Noskaidrojiet pilsētas izpildu komitejas viedokli. 
22.02.57. 
V. Lācis. 
Izpildīts 27.02., izp. Nr. 314/149-s. 

  
  
94. LPSR Ministru Padomes vecākā referenta Šarapova 1957. 
gada 25. februāra izziņa par brīva līguma strādnieku 
pierakstīšanu karaspēka daļā 
  

1957. 1957. gada 25. februārī 
  

Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldniekam 
biedram J. KACENAM 

  
IZZIŅA 

sakarā ar karaspēka daļas Nr. 61808 vēstuli par brīva līguma 
strādnieku pierakstīšanu karaspēka daļā 

  
Rīgas pilsētas izpildu komiteja iebilst pret pilsoņu pierakstīšanu, 

kas Rīgā ieradušies strādāt no lauku rajoniem un citām pilsētām, jo Rīgā 
nav brīvas apdzīvojamās platības. 

Karaspēka daļa vēlas pieņemt darbā padomju armijas rezervē 
atvaļinātos kareivjus, kuri atvaļināti ar dzīvesvietu lauku rajonos vai citās 
pilsētās, izņemot Rīgu. 
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Karaspēka daļai nav aizliegts pieņemt darbā demobilizētos 
kareivjus, kuri pēc atvaļināšanas par savu dzīvesvietu izvēlējušies Rīgas 
pilsētu. Šīs personas var tikt pierakstītas karaspēka daļas kopmītnē, ja tām 
pašreiz nav apdzīvojamās platības. Citus demobilizētos kopmītnē 
pierakstīt nav ieteicams, jo karaspēka daļā Nr. 61808 ir liela darbaspēka 
mainība un pēc atbrīvošanas no darba k/daļā šīs personas lūgs piešķirt 
apdzīvojamo platību. 

Uzskatu, ka k/daļai jāpaziņo, ka daļas kopmītnē var pierakstīt tikai 
tās demobilizētās personas, kas karaklausības uzskaitē stājušās Rīgas 
pilsētas kara komisariātos, t. i. personas, kuras atvaļinātas no Padomju 
armijas un par dzīvesvietu izvēlējušās Rīgas pilsētu. 

  
Vecākais referents Šarapovs 

  
LVA, 270. f., 1.-s. apr., 1179. l., 31. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  
  
95. Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas priekšsēdētāja vietnieka V. Kreitusa 1958. gada 5. 
maija ziņojums LKP CK sekretāram V. Krūmiņam par 
apdzīvojamās platības piešķiršanu virsniekiem un virsdienesta 
karavīriem 
  

SLEPENI 
  

Nr. 98-s      1958. gada 5. maijā 
  

Latvijas KP CK sekretāram biedram V. KRŪMIŅAM 
  

Rīgas pilsētas izpildu komiteja ir izskatījusi Latvijas KP CK un 
Latvijas PSR Ministru Padomes kopīgo lēmuma projektu par 
apdzīvojamās platības piešķiršanas kārtību padomju armijas un Jūras kara 
flotes virsniekiem un virsdienestā esošajiem karavīriem un tai ir 
sekojošas piezīmes: 

1.  1.   6. punkts būtu izslēdzams kā neatbilstošs PSR Savienības 
Ministru Padomes un PSKP CK 1958. gada 6. marta lēmumam 
Nr. 273-132-s. 

Ar šo lēmumu militārajam resoram ir tiesības tikai ar jauniedalāmo 
apdzīvojamo platību un, pie tam, pat mazāk nekā 10 % apmērā, kādu 
militārais resors agrāk saņēmis jaunuzceltajās mājās. 

Taču Latvijas KP CK un Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma 
projektā militārajam resoram dotas tiesības ne tikai uz jauniedalāmo, bet 
uz visu apdzīvojamo platību, kuru pašlaik aizņem militārpersonas. Bet tas 
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nozīmē, ka pilsētas izpildu komitejai jāatdod militārajam resoram arī tā 
apdzīvojamā platība, kuru militārpersonas aizņēmušas patvaļīgi, telpas, 
kuras militārās organizācijas bez vietējo padomju izpildu komiteju 
piekrišanas un atļaujas pārbūvējušas par dzīvojamām telpām, 
apdzīvojamā platība, kuru izpildu komitejas piešķīrušas karavīru ģimenes 
locekļiem, istabas, kuras īrnieki sablīvēšanas kārtībā nodevuši 
virsniekiem, kā arī tā apdzīvojamā platība, kas virsniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem piešķirta sakarā ar nepieciešamību viņus steidzami 
izvietot. Kopā tas sastāda vairāk nekā 20 tūkst. m2 apdzīvojamās platības. 

2.  2.   Lēmuma projektā paredzēts, ka Rīgas pilsētai jāpiešķir 
militārajam resoram 9600 m2 vai 80 % no tās apdzīvojamās 
platības, kāda lēmuma projektā paredzēta attiecībā uz visu 
Latvijas PSR. 

Pie tam, no lēmuma projekta izriet, ka apdzīvojamā platība 
militārajam resoram jāiedala neatkarīgi no dzīvokļu celtniecības plāna 
izpildes. 

Ņemot vērā to, ka ļoti daudzas strādnieku un kalpotāju ģimenes 
(apmēram 16 tūkstoši) jau ilgus gadus stāv rindā uz apdzīvojamo platību, 
Rīgas pilsētas izpildu komiteja lūdz Latvijas KP Centrālo Komiteju 
samazināt šo apdzīvojamās platības lielumu atkarībā no īpatsvara, kāds 
trestam “Rīgasstroj” ir mūsu republikas jaunā dzīvojamā fonda 
celtniecībā. 

  
Rīgas pilsētas  

darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 
priekšsēdētāja vietn[ieks] V. Kreituss 

  
LVA, 101. f., 21. apr., 82. l., 17.-18. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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96. PSRS aizsardzības ministra R. Maļinovska 1960. gada 30. 
septembra ziņojums PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja 
vietniekam A. Mikojanam par bijušās Rīgas augstākās 
inženieru aviācijas karaskolas klausītāju nodrošināšanu ar 
apdzīvojamo platību 
  

SLEPENI 
KOPIJA 

  
PP-4531-s      1960. gada 30. 

septembrī 
  

Latvijas KP CK (b. GRIBKOVAM) un Latvijas PSR Ministru 
Padomei (b. PEIVEM) 

    A. Kosigins 
  

PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
biedram A. MIKOJANAM 

  
Sakarā ar to, ka Rīgas augstākā inženieru aviācijas karaskola tiek 

nodota  Civilās aviācijas galvenajai pārvaldei un uz tās bāzes tiek veidots 
Civilās aviācijas inženieru institūts, 468 bijušie karaskolas klausītāji pēc 
atvaļināšanas no armijas izteikuši vēlēšanos turpināt mācības Civilās 
aviācijas institūta vecākajos kursos. No tiem 335 precētie virsnieki lūdz 
viņiem pie institūta ierādīt apdzīvojamo platību uz mācību laiku, jo viņi 
nevar apmaksāt dzīvokļus, kurus īrē privātā kārtā, kā viņi to darīja, 
būdami virsnieki - karaskolas klausītāji. 

Saskaņā ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes š. g. 20. janvāra 
lēmumu Nr. 74 darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām 
atvaļinātie virsnieki jānodrošina ar apdzīvojamo platību ne vēlāk kā trīs 
mēnešu laikā no brīža, kad viņi pēc atvaļināšanas ieradušies jaunajā 
dzīvesvietā. 

Latvijas KP CK un Latvijas PSR Ministru Padome lūdz tiem 
virsniekiem, kas pēc atvaļināšanas palikuši turpināt mācības Civilās 
aviācijas inženieru institūtā, saglabāt tiesības uz apdzīvojamās platības 
saņemšanu saskaņā ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes lēmumu Nr. 
74 pēc institūta beigšanas viņu darba vietās, t. i., pēc 2-4 gadu ilgām 
mācībām institūtā. 

Aizsardzības ministrija un Civilās aviācijas galvenā pārvalde 
uzskata, ka nav nepieciešams minētajiem virsniekiem saglabāt 
atvieglojumus nodrošināšanā ar apdzīvojamo platību pēc institūta 
beigšanas. Pēc institūta beigšanas viņus, tāpat kā citus jaunos speciālistus, 
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ar apdzīvojamo platību nodrošinās uzņēmumi un organizācijas, kur viņi 
tiks nosūtīti darbā saskaņā ar Nolikumu par augstskolu un vidējo speciālo 
mācību iestāžu absolventu personālo sadali. 

Saskaņā ar PSKP Centrālās Komitejas un PSRS Ministru Padomes 
lēmumu Nr. 74 vajadzētu uzdot Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejai sniegt palīdzību Rīgas Civilās aviācijas 
institūtam, lai institūta studentiem -  atvaļinātajiem virsniekiem, 
galvenokārt ģimenes cilvēkiem, nodrošinātu normālus dzīves apstākļus. 

  
R.  R.  Maļinovskis 

J. Loginovs 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 1331. l., 6.-7. lp. Kopija. Tulkojums. 
  
  
97. LPSR kara komisāra I. Čašas 1961. gada 31. marta atskaite 
par demobilizēto karavīru materiālo un sadzīves apstākļu 
nodrošināšanu 
  

SLEPENI 
Eks. Nr. 1 

  
1961. 1961. gada 31. martā 

  
ATSKAITE 

par  saskaņā ar 1960. gada 15. janvāra likumu “Par jaunu, ievērojamu 
PSRS bruņoto spēku samazināšanu” rezervē atvaļināto karavīru 

materiālo un sadzīves apstākļu nodrošināšanu Latvijas PSR 
  

Uz 1961. gada 1. janvāri. 
Pēc 1960. gada 15. janvāra atvaļinātie stājušies uzskaitē 2874 

cilv. 
  

I Iekārtošana darbā 
  

a) Jāiekārto darbā       160 cilv. 
to skaitā: 
- nav iekārtoti darbā vairāk nekā 
mēnesi kopš stāšanās uzskaitē     70 cilv. 
- nesaņem pensiju       63 cilv. 
b)  b)   Atskaites ceturksnī iekārtoti darbā   

 447 cilv. 
c)  c)    No pēc 1960. gada 16. janvāra atvaļinātajiem 



187 
 

nosūtīti mācīties       716 cilv. 
to skaitā: 
- uz augstākajām un vidējām speciālām mācību 
iestādēm, ieskaitot vakara un neklātienes nodaļas  591 cilv. 
- uz skolām un kursiem profesijas apgūšanai   125 cilv. 
  

II Nodrošināšana ar apdzīvojamo platību 
  

a)  a)    Ar apdzīvojamo platību nav nodrošināti no bruņotajiem 
spēkiem atvaļinātie virsnieki     583 cilv. 
to skaitā: 
- atvaļināti pirms 1960. gada 15. janvāra   188 cilv. 
- atvaļināti pēc 1960. gada 15. janvāra    395 cilv. 
No tiem, kas atvaļināti pēc 1960. gada 15. janvāra 
vairāk kā 3 mēnešus kopš stāšanās uzskaitē apdzīvojamā 
platība nav ierādīta       242 cilv. 
b)  b)   Atskaites periodā apdzīvojamā platība nav ierādīta 73 cilv. 
to skaitā: 

- atvaļināti pirms 1960. gada 15. janvāra   14 cilv. 
- atvaļināti pēc 1960. gada 15. janvāra    59 cilv. 

  
III Papildus ziņas 

  
1.  1.   No visiem uzskaitē uzņemtajiem no BKA un SBF 
ieradušies        2205 
cilv. 
tai skaitā no vietējiem garnizoniem    1746 
cilv. 
2.  2.   Ieradušies no citiem kara apgabaliem (flotēm) to skaitā, 
kam nav savas apdzīvojamās platības un tuvu radinieku 490 cilv. 
3.  3.   No tiem, kas ieradušies, uzskaitē stājušies: 
a)  a)    Rīgā        2367 

cilv. 
b)  b)   republikas pakļautības pilsētās    439 cilv. 
c)  c)    lauku rajonos       68 

cilv. 
4.  4.   Pavisam darbā iekārtoti pēc 1960. gada 15. janvāra 
atvaļinātie virsnieki (t. sk. virsnieki - augstāko mācību 
iestāžu un tehnikumu dienas nodaļu studenti)  
 2038 cilv. 
no tiem: 
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a) Rīgā        1669 
cilv. 
b)  b)   republikas pakļautības pilsētās    320 cilv. 
c)  c)    lauku rajonos       49 

cilv. 
tai skaitā: 
a)  a)    vadošos amatos pilsētās     186 cilv. 
b)  b)   par strādniekiem un kalpotājiem   

 1446 cilv. 
c)  c)    lauksaimniecībā      9 cilv. 
d)  d)   nosūtīti uz augstskolām un tehnikumiem 
(dienas nodaļām)       397 cilv. 
5.  5.   Pavisam 1960.-1961. gadā ierādīta apdzīvojamā 
platība (14 880 m2)      
 579 cilv. 
tai skaitā: 
a)  a)    atvaļinātiem pirms 1960. gada 15. janvāra  103 cilv. 

2605 m2 
b)  b)   atvaļinātiem pēc 1960. gada 15. janvāra  476 cilv. 

12275 m2 
6.  6.   1961. gada 2. ceturksnī plānots saņemt 
apmēram 4000 m2 (aptuveni 150 dzīvokļus) 
apdzīvojamās platības atvaļināto virsnieku nodrošināšanai 
  

IV Paskaidrojums 
  
a)  a)   Pasākumi, kas veikti atskaites ceturksnī, lai uzlabotu 

atvaļināto virsnieku materiālo un sadzīves apstākļu 
nodrošināšanas darbu. 

1.  1.   1961. gada 7. martā Latvijas KP Centrālās Komitejas un 
Latvijas PSR MP kopīgā sēdē pieņemts lēmums “Par 
apdzīvojamās platības izdalīšanu no PSRS bruņotajiem spēkiem 
atvaļināto karavīru nodrošināšanai 1961. gadā”. 

2.  2.   1961. gada 4. februārī Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
komisijas priekšsēdētāja sēdē, piedaloties pilsētas izpildu 
komitejas priekšsēdētājam un Latvijas KP CK pārstāvim, tika 
apkopoti atvaļināto karavīru materiālo un sadzīves apstākļu 
nodrošināšanas rezultāti un noteikti 1961. gada uzdevumi. 

Šajā sēdē piedalījās Rīgas rajonu kara komisāri, rajonu 
milicijas daļu priekšnieki un 3. daļu priekšnieki. 
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3.  3.   Atvaļināto karavīru materiālo un sadzīves apstākļu 
nodrošināšanas darbs apspriests Latvijas KP Rīgas pilsētas 
rajonu komiteju birojos. 

4.  4.   1961. gada martā 3. daļas virsnieki izdarīja pārbaudi, kā 
notiek atvaļināto virsnieku iekārtošana darbā sekojošās Rīgas 
rūpnīcās: “Rīgasseļmaš”, Vagonu rūpnīcā, Aparātbūves rūpnīcā 
un Liepājas jūras kuģniecībā. 

b)  b)  Atvaļināto virsnieku ierašanās, uzņemšana uzskaitē un 
izvietošana republikas teritorijā. 

Pēc 1960. gada 15. janvāra uzskaitē stājušies   2874 
cilv. 
no tiem: 
1960. 1960. gada 1. ceturksnī   113 cilv. 
1960. gada 2. ceturksnī   214 cilv. 
1960. gada 3. ceturksnī   1196 cilv. 
1960. gada 4. ceturksnī   722 cilv. 
1961. gada 1. ceturksnī   629 cilv. 
  
  
  
  
  
Dati, kas raksturo atvaļināto karavīru ierašanos republikas pilsētās: 
  

Pilsētas un 
rajona 

nosaukums 

Pavisam 
ieradušie

s 

No tiem 
  

    No 
BK
A un 
SBF 

Tai skaitā 
no 
vietējiem 
garnizonie
m 

No citiem 
kara 
apgabaliem
, flotēm 

T. sk. - nav 
savas 
apdzīvojamā
s platības un 
radinieku 

Ventspils 24 20 15 4 - 
Daugavpil
s 

116 89 55 27 21 

Jelgava 66 57 14 9 5 
Liepāja 170 161 143 9 3 
Rēzekne 18 11 1 7 2 
Jūrmala 45 36 34 9 6 
Kopā 
republikas 
pakļautība

439 374 262 65 37 
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s pilsētas 
Citi 
republikas 
rajoni 

68 39 14 29 10 

Rīga 2367 1792 1470 575 353 
Kopā: 2874 2205 1746 669 400 

  
Tādējādi, atvaļināto karavīru pamatmasa par savu pastāvīgo 

dzīvesvietu izvēlējusies Rīgu - 2367 cilv., tas ir apmēram 83 %. Bez tam, 
no 507 cilvēkiem, kas ieradās citos rajonos, 439 par pastāvīgo dzīvesvietu 
izvēlējās republikas pakļautības pilsētas un tikai 68 - lauku rajonus, bet 
parasti viņi dzīvo rajonu centros. 

Jāatzīmē, ka Rīgā ieradušies 394 rezerves virsnieki no citām 
pilsētām, kuriem iepriekšējā dienesta vietā bijusi apdzīvojamā platība - to 
viņi nodevuši, mainot dzīvesvietu (..). 

Rīgā ierodas atvaļinātie virsnieki, kas nodod savu apdzīvojamo 
platību bijušajā dienesta vietā, ne tikai no nomaļām vietām, bet arī no 
lielām Padomju Savienības pilsētām, piemēram: 

- apakšpulkvedis P. Gavrickis ar sievu un diviem bērniem ieradies 
no Klaipēdas; 

- apakšpulkvedis S. Prohorovs Rīgā ieradās viens bez ģimenes no 
Jeiskas Rostovas apgabalā, kur viņam bija labiekārtots trīsistabu 
dzīvoklis. Pieraksts atteikts, ieteikts izdarīt dzīvokļa maiņu; 

- vec. leitnants A. Medvedkins ar sievu un diviem bērniem ieradies 
no Taškentas; 

- kapteinis V. Belačevs ar sievu un diviem bērniem ieradies no 
Čerņahovskas Kaļiņingradas apgabalā. 

Viņam bija tiesības pierakstīties uz atvieglotiem noteikumiem 
Tbilisi, kur dzīvo viņa vecāki; 

- vec. leitnants N. Maļutins ar sievu un diviem bērniem ieradies no 
Krivojrogas Dņepropetrovskas apgabalā. Sievas radinieki dzīvo Latvijas 
PSR, Krāslavā; 

- pulkvedis L. Harčenko ieradies no Taškentas, kur viņam bija 
labiekārtots dzīvoklis. Ģimene pašlaik dzīvo Čerkasu apgabalā. 

Atvaļinātajiem karavīriem, kuri ieradušies Rīgā un kuriem pilsētā 
nav radinieku vai savas apdzīvojamās platības, ir ļoti grūti atrast 
apdzīvojamo platību, kas atbilstu pastāvošajām sanitārajām normām. 
Tomēr viņi atsakās no pilsētas komisijas priekšlikumiem izbraukt uz 
republikas rajoniem, kur ir dzīvokļi un iespējams iekārtoties darbā, un 
visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas pierakstīties un saņemt 
apdzīvojamo platību tikai Rīgā. Gadās, ka notiek arī blēdības, piemēram: 

- 3. ranga kapteinis G. Hairuļins ieradās no Ventspils un 
pierakstījās privātā mājā, Alīses ielā 5, dz. 26. Iesniedza karaspēka daļā 
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Nr. 27120 izdotu izziņu par apdzīvojamās platības nodošanu rajona 
DzED. Pēc tam tika konstatēts, ka Ventspilī viņam pieder personīgā māja, 
kurā dzīvo viņa 20 gadus vecais dēls. Atteikts nodrošināt ar apdzīvojamo 
platību; 

- lietnants L. Želtaks kopā ar sievu ieradās no Šauļiem, ir 
pierakstīts  un uzņemts rindā uz apdzīvojamo platību. 1961. gada sākumā 
Maskavas rajona kara komisariāts viņam iedalīja mazgabarīta dzīvokli, 
no kura leitn. Želtaks atteicās. 1961. gada 22. martā uz pieņemšanu pie 
pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ieradās virsnieka 
Želtaka māte ar iesniegumu, kurā lūdz iespaidot dēlu, jo dēls no mātes 
slēpjas. Māte ir II grupas invalīde, viņai ir sava māja Mogiļevā. Dēls 
mātei materiālajā ziņā nepalīdz un braukt uz mājām nevēlas. Māte lūdz 
dēlu palīdzēt pabeigt mājas celtniecību. 

Lieta vistuvākajā laikā tiks izskatīta pilsētas komisijā; 
- apakšpulkvedis M. Černovs ieradies no Priekules Latvijas PSR un 

pierakstījies Rīgā. Rajona izpildu komitejā nodevis izziņu par dzīvokļa 
nodošanu bijušajā dienesta vietā, bet patiesībā dzīvokli nav nodevis. 

Jautājums par b. Černova nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 
atrodas pilsētas komisijā izskatīšanai; 

- majors I. Stavņickis ieradies no Baranovičiem Baltkrievijas PSR. 
Latvijas PSR KK un pilsētas izpildu komitejā ienākušas dienesta biedru 
vēstules, ka pilsonim I. Stavņickim Frunzē ir personīgā māja un dzīvoklis 
Staņislavas pilsētā. Fakti tiek pārbaudīti. 

c) Atvaļināto karavīru iekārtošana darbā. 
Ar atvaļināto karavīru iekārtošanu darbā nodarbojas rajonu 

komisijas, rajonu kara komisariāti, bet Rīgā - arī pilsētas komisija. Gan 
Rīgā, gan republikas rajonos sevišķu grūtību ar iekārtošanu darbā nav. 

Rīgā atvaļinātie virsnieki galvenokārt iekārtojas darbā par 
strādniekiem ražošanā. 3. daļas virsnieku izdarītajā pārbaudē par 
atvaļināto virsnieku iekārtošanu darbā Rīgas uzņēmumos konstatēts: 

Aparātbūves rūpnīcā: 
Pavisam darbā iekārtoti     118 cilv. 
no tiem: 
par inženieriem un tehniķiem    57 cilv. 
par strādniekiem      52 cilv. 
par kalpotājiem      9 cilv. 
Rezerves virsnieki, kuriem nav specialitātes, to apgūst darba vietās 

pieredzējušu meistaru vadībā, piemēram: 
- vec. tehniķis, leitnants V. Vagornijs ieguvis atslēdznieka 

specialitāti un nopelna 110-120 rubļus mēnesī; 
- kapteinis S. Kazakovs sāka strādāt kā elektromontētājs, pašlaik 

strādā par meistaru. Alga 120 rubļi. Aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā. Ir 
rūpnīcas partijas organizācijas biroja loceklis; 
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- pulkvedis I. Čumičevs ieguvis virpotāja specialitāti un nopelna 
120 rubļus mēnesī. Ļoti aktīvi piedalās rūpnīcas partijas un politiskajā 
dzīvē. Ir ceha partijas organizācijas sekretārs. 

Rūpnīcā “Rīgasseļmaš” 
Pavisam darbā pieņemti     20 cilv. 
no tiem: 
par inženieriem un tehniķiem    6 cilv. 
par strādniekiem      14 cilv. 
Rūpnīcā strādājošo rezerves virsnieku vidējā alga ir 90-110 rubļi 

mēnesī. 
Ražošanas pirmrindnieki - dispečeris, vec. leitnants V. Frolovs; 

atslēdznieks, Padomju Savienības varonis 1. ranga kapteinis A. 
Mironovs; elektriķis, leitnants H. Plečkanovs izpilda normu par 110-120 
% un aktīvi piedalās visos rūpnīcā rīkotajos sabiedriski politiskajos 
pasākumos. 

Rūpnīcas partijas organizācijas uzskaitē ir 196 rezerves virsnieki, 
tie veido partijas organizācijas balstu rūpnīcai izvirzīto uzdevumu izpildē. 

Uzņēmumu vadītāju, partijas organizāciju sekretāru un 
arodbiedrības vietējo komiteju priekšsēdētāju atsauksmes par 
atvaļinātajiem virsniekiem ir tikai labas, tiek atzīmēta viņu augstā 
disciplīna un organizētība, aktīvā piedalīšanās partijas, politiskajā un 
sabiedriskajā darbā. 

Republikas rajonos atvaļinātie virsnieki parasti iekārtojas darbā 
vadošos amatos. 

Ievērības cienīga ir rezerves majora B. Turkovska patriotiskā 
ierosme, izsakot vēlēšanos strādāt lauksaimniecībā. 

b.  b.   B. Turkovskis pēdējos dienesta gadus pavadīja Krāslavas 
rajona KK 3. daļas priekšnieka amatā. Viņš izrakstīja literatūru par 
lauksaimniecību, pamatīgi izstudēja PSKP CK plēnumu materiālus par 
lauksaimniecību. 

Pēc atvaļināšanas 3 mēnešus strādāja Latvijas KP Krāslavas RK 
par ārštata instruktoru. Pēc tam sakarā ar paša lūgumu tika nosūtīts darbā 
par atpalikuša Krāslavas rajona kolhoza “Dzimtene” priekšsēdētāju. 

Pašlaik b. Turkovskis sekmīgi veic kolhoza priekšsēdētāja 
pienākumus un gatavojas studijām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
neklātienes nodaļā. 

d)  d)  Atvaļināto virsnieku nodrošināšana ar apdzīvojamo 
platību. 

No armijas atvaļināto virsnieku nodrošināšanu ar apdzīvojamo 
platību republikā raksturo sekojoši dati: 

  
Pilsētas 
nosauku

Pavisa
m 

Tai skaitā 
  

Nepieci
e-šama 

Tai skaitā 
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ms piešķir
ts 
apdzīv
o- 
jamās 
platība
s 

  apdzī-
vojamā 
platība 

    atvaļin
āti līdz 
1960. 
g. 15. 
janvāri
m 

atvaļin
āti pēc 
1960. 
g. 15. 
janvāra 

  atvaļin
āti līdz 
1960. 
g. 15. 
janvāri
m 

atvaļin
āti pēc 
1960. 
g. 15. 
janvāra 

nav 
no-
dro-
šinā
ti 
vai-
rāk 
kā 3 
mēn
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ventspils 9 - 9 - - - - 
Daugavp
ils 

30 10 20 23 1 22 11 

Jelgava 10 3 7 19 1 18 11 
Liepāja 17 - 17 10 - 10 - 
Rēzekne 4 1 3 9 - 9 8 
Jūrmala 13 - 13 4 - 4 4 
Pilsētas 83 14 69 65 2 63 34 
Lauku 
rajoni 

22 - 22 9 - 9 4 

Rīga 474 89 385 509 186 323 204 
Kopā: 579 103 476 583 188 393 242 

  
Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Rēzeknē atvaļināto virsnieku 

nodrošināšana ar apdzīvojamo platību notiek uz kapitālās celtniecības 
rezervētās apdzīvojamās platības rēķina jaunajās mājās. 

Citos rajonos galvenokārt uz atbrīvotās apdzīvojamās platības 
rēķina. 

Atvaļinātajiem virsniekiem pavisam ierādīti 14 880 m2 
apdzīvojamās platības, t. sk. Rīgā - 12 080 m2. 

No rezervētās platības, kas noteikta ar Latvijas KP CK un Latvijas 
PSR Ministru Padomes 1960. gada 30. maija lēmumu, 1960. gadā nav 
saņemti 1384 m2. To izraisīja fakts, ka apdzīvojamā platība netika 
savlaicīgi nodota ekspluatācijā. Nesaņemtā apdzīvojamā platība resoriem 
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un ministrijām tiks atsavināta līdz ar jauno māju nodošanu ekspluatācijā 
1961. gadā. 

Tā kā republikas teritorijā ierodas daudz atvaļināto karavīru, 
kuriem nepieciešama apdzīvojamā platība, bet dzīvojamās mājas netiek 
savlaicīgi nodotas ekspluatācijā, tad 242 virsnieki jau ilgāk kā 3 mēnešus 
no ierašanās brīža nav nodrošināti ar apdzīvojamo platību, Rīgā - 204 
cilvēki: 

vairāk kā 3 mēnešus - 47 cilv. 
vairāk kā 4 mēnešus - 57 cilv. 
vairāk kā 5 mēnešus - 52 cilv. 
vairāk kā 6 mēnešus - 33 cilv. 
vairāk kā 7 mēnešus - 15 cilv. 
1960. 1960. gadā Rīgā bijuši gadījumi, kad vietējās padomes 

atsevišķiem atvaļinātajiem virsniekiem piešķīrušas apdzīvojamo platību, 
vadoties no paaugstinātām normām, piemēram: 

Ļeņina rajonā: 
- majoram A. Lisenko uz četriem cilvēkiem piešķirtas 2 istabas 42 

m2 platībā; 
- apakšpulkvedim N. Gončarenko uz četriem cilvēkiem piešķirts 3 

istabu dzīvoklis 42 m2 platībā. 
Proletāriešu rajonā: 
- leitnantam R. Kļeveram vienam pašam piešķirta istaba 17 m2 

platībā; 
- leitnantam S. Margosjanam uz diviem cilvēkiem piešķirta istaba 

20 m2 platībā. 
Maskavas rajonā: 
- pulkvedim A. Bistrovam uz trīs cilvēkiem piešķirts atsevišķs 2 

istabu dzīvoklis - 31,7 m2. 
- vec. inženierleitnantam J. Demenčukam uz diviem cilvēkiem 

piešķirts atsevišķs divistabu dzīvoklis - 29,9 m2. 
1961. gada 21. janvārī Rīgas pilsētas komisijā tika apspriests 

jautājums par to, ka rajonu izpildu komitejas nepareizi sadala 
apdzīvojamo platību. Komisija šo nevēlamo praksi nosodīja. 

Bez tam, Ļeņina rajonā konstatēti gadījumi, kad atsevišķi virsnieki 
Rīgā saņēmuši apdzīvojamo platību, izmantojot viltu. Piemēram: 

- rezerves kapteinis G. Mohovs ieradās no Daugavpils, kur viņam 
bija divistabu dzīvoklis, bet šo faktu viņš noslēpa. Ļeņina rajona izpildu 
komiteja viņu bez pārbaudes uzņēma apdzīvojamās platības 
nodrošināšanas uzskaitē un 1961. gada sākumā kapteinim Mohovam 
Āgenskalna priedēs tika piešķirts 2 istabu dzīvoklis. 

Tagad pils. Mohovs dzīvokli Daugavpilī ir nodevis; 
- kapteinis P. Tkačenko 1960. gada augustā ieradās no 

Stepankovskas Aizk. KA. 1961. gadā viņam piešķirts atsevišķs divistabu 
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dzīvoklis jaunā mājā. Pēc tam tika konstatēts, ka laikā no 1957. līdz 1960. 
gadam pils. Tkačenko Krasnodarā uzcēlis personīgo māju un 1960. gadā 
pusi mājas pārrakstījis uz mātes vārda, kura arī dzīvo šajā mājā. 

1961. gada 11. martā šie fakti tika apspriesti pilsētas komisijā. 
Pilsētas komisija vērsa Ļeņina rajona izpildu komitejas priekšsēdētāja v. 
i. Viborniha uzmanību uz to, ka rezervē atvaļināto karavīru materiāli 
sadzīviskās nodrošināšanas komisija strādā neapmierinoši. 

Komisija pieņēma arī lēmumu lūgt Ļeņina rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētāju par pieļauto nolaidību un formālismu darbā sodīt komisijas 
priekšsēdētāju b. P. Ivuškānu un rajona dzīvokļu daļas priekšnieku b. 
Grigorjevu. 

Reizē ar to karavīru nodrošināšanu un apdzīvojamo platību, kas 
saskaņā ar likumu “Par jaunu, ievērojamu PSRS bruņoto spēku 
samazināšanu” atvaļināti pēc 1960. gada 15. janvāra, vietējās padomes 
turpina nodrošināt ar apdzīvojamo platību virsniekus, kuri no PSRS 
bruņotajiem spēkiem atvaļināti pirms 1960. gada 15. janvāra. 

Piemēram: 1960.-1961. gadā Rīgā ar apdzīvojamo platību 
nodrošināti 89 pirms 1960. gada 15. janvāra atvaļinātie rezerves virsnieki. 

Bez tam, pašlaik Rīgas pilsētas rajonos notiek pirms 1960. gada 15. 
janvāra atvaļināto virsnieku dzīves apstākļu pārbaude un precizēšana. Šī 
darba rezultātā no rindas uz apdzīvojamās platības saņemšanu izslēgti 49 
rezerves virsnieki, kuri jau saņēmuši dzīvokļus darbavietā vai dzīvo pie 
vecākiem apmierinošos apstākļos. 

Lai saskaņā ar 1960. gada 15. janvāra lēmumu no armijas 
atvaļinātos karavīrus nodrošinātu ar apdzīvojamo platību, Latvijas KP 
Centrālā komiteja un Latv. PSR Ministru Padome savā 1961. gada 7. 
marta lēmumā Nr. 136 uzdevusi izpildu komitejām, Tautas saimniecības 
padomei, ministrijām un resoriem uz 1961. gadu rezervēt apdzīvojamo 
platību sekojoša apjomā: 

Rīgā   14600 m2 
Daugavpilī  1000 m2 

Liepājā  500 m2 
Rēzeknē  500 m2 
Jelgavā  500 m2 
Ventspilī  200 m2 
Kopā:  17 400 m2 
Tādējādi, saņemot 1960. gadam rezervēto apdzīvojamo platību 

(1384 m2) un 1961. gadā paredzēto (17 400 m2), 1961. gadā ar 
apdzīvojamo platību (vidēji 25 m2 uz ģimeni ) tiks nodrošinātas apmēram 
750 atvaļināto un rezerves virsnieku ģimenes. 

e) Pie Rīgas pilsētas izpildu komitejas strādājošās atvaļināto 
virsnieku materiāli - sadzīviskās nodrošināšanas komisijas darbs. 
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Pavisam notikušas 39 sēdes, no tām 1961. gadā - 9. Atskaites 
periodā komisijas sēdēs apspriesti sekojoši jautājumi: 

1)  1)   Komisijas darba rezultāti 1960. gadā un 1961. gada 
uzdevumi; 

2)  2)   Par rezervē atvaļināto karavīru pierakstīšanu un dzīvojamās 
platības sadali Rīgā; 

3)  3)   Par nepareizo apdzīvojamās platības sadales praksi Rīgas 
pils. Ļeņina rajonā; 

4)  4)   Par rezervē atvaļināto virsnieku nodrošināšanu ar darbu; 
5)  5)   Rezervē atvaļināto karavīru sūdzību un iesniegumu 

izskatīšana. 
Izskatot sūdzības un iesniegumus, jautājums atrisināts pozitīvi: 

sakarā ar pierakstīšanos - 192 gadījumi; sakarā ar uzņemšanu rindā uz 
apdzīvojamo platību - 30. 

Izskatot sūdzības, pilsētas komisijai attiecībā pret katru atvaļināto 
virsnieku ir individuāla attieksme, piemēram: 

- vec. leitnantam G. Jefremovam radinieku nav (tēvs - 
ģenerālmajors un māte miruši un apglabāti Rīgā). 

Dienēja ārzemēs (PTR), pēc tam tika pārcelts uz Rīgu, bet 
apdzīvojamās platības viņam nebija. Lūdz atļauju pierakstīties, 
neievērojot sanitāro normu. Pierakstīšanās atļauta. Rajona izpildu 
komitejai rekomendēts izskatīt jautājumu par b. Jefremova uzņemšanu 
rindā uz dzīvokli; 

- apakšpulkvedis I. Čingaļevs kopā ar sievu ieradās no Čitas. Rīgā 
viņam dzīvo māsa, kurai ir 32,5 m2 liela apdzīvojamā platība. Māsa dzīvo 
viena. Atļauta pierakstīšanās kā ģimenes loceklim; 

- apakšpulkvedis I. Račinskis kopā ar sievu un dēlu ieradās no 
Piejūras novada. Agrāk dzīvojis Rīgā. Atļauta pierakstīšanās, neievērojot 
sanitāro normu; 

- vec. leitnants N. Maļutins kopā ar sievu un diviem bērniem 
ieradies no Krivojroga, tur viņam bija dzīvoklis. Sievas vecāki dzīvo 
Latvijas PSR Krāslavas rajonā. 

Lūdz atļauju pierakstīties, neievērojot sanitāro normu. 
Pierakstīšanās atteikta. 

Rekomendēts izbraukt dzīvot uz republikas rajoniem; 
- jūras medicīniskā dienesta majors N. Sokolovs ieradies no 

Sāremas salas IPSR. Kopā ar ģimeni nedzīvo. Ģimene (sieva un 3 bērni) 
dzīvo Vitebskā. Apdzīvojamā platība skaitās uz b. Sokolova vārda. Tiesa 
atteikusies šķirt b. Sokolova laulību. 

Pamatojoties uz to, b. Sokolovam nav dota atļauja pierakstīties un 
piedāvāts braukt uz Vitebsku pie ģimenes; 

- kapteinis N. Smirnovs lūdz atļauju pierakstīties Gorkija ielā 27/29 dz. 
20. Apdzīvojamā platība 67,9 m2 ir uz pils. Markovas vārda, tur dzīvo 3 



197 
 

cilvēki. Agrāk šajā dzīvoklī bijis pierakstīts atvaļinātais virsnieks 
Djakonovs, kurš saņēmis dzīvokli jaunā mājā Ļeņina ielā 391. 

Pils. Markova sistemātiski izīrē apdzīvojamo platību. Pamatojoties 
uz komisijas lēmumu, pils. N. Smirnovs minētajā dzīvoklī pierakstīts. 
Proletāriešu rajona izpildu komitejai uzdots atsavināt pils. Makarovai 
lieko apdzīvojamo platību un nodot to b. Smirnovam; 

- apakšpulkvedis V. Kuzmenko kopā ar sievu un dēlu ieradies no 
Baku, kur viņam bija labiekārtots dzīvoklis. Šo dzīvokli viņš ir nodevis. 
Rīgā atsevišķā 4 istabu dzīvoklī dzīvo b. Kuzmenko vecāki. Nelūdza 
atļauju pierakstīties pie vecākiem, bet gan pie paziņām. 

Pilsētas komisija pieņēma sekojošu lēmumu: 
Ņemot vērā to, ka rezerves virsnieks Kuzmenko Baku bija 

nodrošināts ar apdzīvojamo platību un to atstāja, piedāvāt b. Kuzmenko 
pierakstīties pie vecākiem kā ģimenes loceklim, neuzņemot rindā uz 
apdzīvojamās platības piešķiršanu. 

1961. gada 30. janvārī notika Rīgas pilsētas komisijas sēde, tajā 
piedalījās Autotransporta ministrijas, Kultūras ministrijas, Vietējās 
rūpniecības pārvaldes, Sadzīves pakalpojumu pārvaldes, Rīgas pils. 
Veselības aizsardzības nodaļas, Zinātņu akadēmijas, Arhitektūras un 
celtniecības nodaļas kadru daļu priekšnieki. 

Šajā sēdē, kurā piedalījās atvaļinātie virsnieki, kurus nepieciešams 
nodrošināt ar darbu, tika risināts jautājums par nosūtīšanu darbā uz šīm 
ministrijām un resoriem. 

Pamatojoties uz šo lēmumu, darbā iekārtoti 30 cilv. 
f) Rezervē atvaļināto virsnieku uzskaite, kara komisariātu 

darba plānošana, viņu materiālo un sadzīves apstākļu nodrošināšana. 
Katrā kara komisariātā iekārtota to atvaļināto karavīru uzskaite, 

kuriem nepieciešams darbs un apdzīvojamā platība. 
Kara komisariātos, kuros rezervē atvaļināto karavīru skaits ir 

neliels, iekārtoti uzskaites žurnāli. 
Lielos kara komisariātos (Maskavas raj., Proletāriešu raj.) iekārtota 

speciālā uzskaites kartotēka, bet attiecībā uz tiem, kuriem nepieciešama 
apdzīvojamā platība - personālie saraksti (paralēli rajonu izpildu komiteju 
sarakstiem), kas sastādīti tādā kārtībā, kādā virsnieki un virsdienesta 
karavīri uzņemti rindā uz apdzīvojamo platību. 

Materiālo un sadzīves apstākļu nodrošināšanas darbs tiek plānots 
pa mēnešiem. 

Republikas kara komisariāta darba plānos atspoguļoti sekojoši 
jautājumi: 

1)  1)   Republikas kara komisāra un Republikāniskā kara 
komisariāta virsnieku piedalīšanās pilsētas komisijas darbā, kas 
nodarbojas ar to karavīru iekārtošanu darbā un nodrošināšanu ar 
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apdzīvojamo platību, kuri atvaļināti saskaņā ar 1960. gada 15. 
janvāra likumu. 

2)  2)   3. daļas virsnieku piedalīšanās atvaļināto virsnieku 
pieņemšanā Rīgas pils. izpildu komitejas komisijā. 

3)  3)   Republikas kara komisariāta virsnieku piedalīšanās 
apdzīvojamās platības sadales komisijas darbā, kas Rīgas 
rajoniem iedala apdzīvojamo platību atvaļināto karavīru 
nodrošināšanai. 

4)  4)   Atvaļināto virsnieku materiālo un sadzīves apstākļu 
nodrošināšanas darba pārbaude pilsētas un rajonu kara 
komisariātos. 

5)  5)   Pilsētas komisijas locekļu un Republikāniskā kara 
komisariāta virsnieku kopīgs darbs rajonu komisiju pārbaudē, 
kas nodarbojas ar rezervē atvaļināto virsnieku nodrošināšanu ar 
apdzīvojamo platību un iekārtošanu darbā. 

6)  6)   Atvaļināto virsnieku darbā iekārtošanas kontrole republikas 
uzņēmumos un iestādēs. 

  
Latvijas PSR kara komisārs 

gvardes ģenerālmajors Čaša 
  

LVA, PA-101. f., 24. apr., 96. l., 53.-66. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
  
  
98. Izraksts no PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu 
darba, dzīvokļu un sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas 
pilsētas komisijas 1984. gada 28. februāra sēdes protokola Nr. 
2 
  

1984. 1984. gada 28. februārī 
  

Izraksts no PSRS bruņoto spēku 
atvaļināto militārpersonu darba, dzīvokļu un sadzīves jautājumu 

risināšanas Rīgas pilsētas komisijas sēdes protokola Nr. 2 
  
K o m i s i j a s  p r i e k š s ē d ē t ā j s: J. K. Jaško 
S e k r e t ā r s: V. A. Merekina 
K o m i s i j a s  l o c e k ļ i:  b. V. V. Agejevs, b. V. A. Petkēvičs, 

b. V. K. Krinbergs, b. A. F. Bergs 
  
1. Majora inženiera Genādija Matveja d. Rečkina (ģimenes sastāvs 

- 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1966. g., karaskolas kursants, meita - dz. 
1973. g.) iesniegums ar lūgumu pierakstīt pie sievasmāsas Pavlova ielā 
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17, dz. 8, kur divistabu dzīvoklī (dzīvojamā platība 23,85 m2) pierakstīti 3 
cilvēki, un uzņemt dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 3 cilvēkus (viņu, sievu, 
meitu). 

Par dzīvojamās platības nodrošināšanas termiņiem Rīgā (4-5 gadi) 
brīdināts. Piekrita gaidīt. No komunālā dzīvokļa atteicās. 

2.  2.   Medicīniskā dienesta atvaļinātā apakšpulkveža Jāzepa 
Staņislava d. Lielbārža (ģimenes sastāvs - 2 cilvēki: viņš un sieva) 
iesniegums par atļauju pierakstīties pie paziņas J. Kupalas ielā 16, dz. 32, 
kur divistabu dzīvoklī (dzīvojamā platība 39,6 m2) pierakstīti un dzīvo 2 
cilvēki, un stāties uzskaitē sakarā ar 2 cilvēku nodrošināšanu ar dzīvokli. 

Atvaļinātais medicīniskā dienesta apakšpulkvedis J. S. Lielbārdis 
iesaukts 1961. gadā no Rīgas pils. Ļeņina RKK. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 2 cilvēkus. Par 
dzīvojamās platības nodrošināšanas termiņiem Rīgā (4-5 gadi) brīdināts. 
Piekrita gaidīt. No komunālā dzīvokļa atteicās. 

(..) 
7. Rezerves majora Visariona Vasilija d. Tokareva iesniegums par 

dzīvojamās platības piešķiršanas paātrināšanu sakarā ar smagiem dzīves 
apstākļiem. No 26.09.80 dzīvokļu nodrošināšanas uzskaitē ir 4 cilvēki - 
viņš, sieva, dēls, meita. Pierakstīts vienistabas dzīvoklī Miera ielā 65, dz. 
1, kura dzīvojamā platība ir 15,73 m2 un kurā dzīvo 5 cilvēki. 

N o l ē m a: nodrošināt ar dzīvokli saskaņā ar 1984. gada pirmā 
pusgada plānu. 

8. Rezerves majora Artura Georgija d. Dudņeva (3 cilvēki - viņš, 
sieva, meita, sastāv dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 
28.09.79) ar lūgumu iekļaut ģimenes sastāvā 1982. gadā dzimušo 
mazdēlu Denisu. 

N o l ē m a: piešķirt trīsistabu dzīvokli, dzīvojamā platība 37 m2. 
Lūgumu par mazdēla iekļaušanu ģimenes sastāvā atteikt. 

9. Proletāriešu rajona izpildu komitejas lūgums par dzīvojamās 
platības piešķiršanu 1984. gada otrajā pusgadā rezerves majoram 
Viktoram Ivana d. Putivcevam (ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, 
dēls), kurš sastāv dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 
24.09.82. un no 15.01.83 strādā rajona izpildu komitejā par sabiedrisko 
inspektoru. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1984. gada otrajā pusgadā. 
  

Komisijas sekretāre V. A. Merekina 
  

Rīgas pilsētas izpildu komitejas arhīvs (turpmāk - Rīgas IKA), 1400. 
f., 13. apr., 223. l., 57.-58. lp. Oriģināls. Tulkojums. 

  



200 
 

 99. PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu darba, 
dzīvokļu un sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas pilsētas komisijas 
1985. gada 26. aprīļa sēdes protokols Nr. 4 par dzīvokļu piešķiršanu 

  
1985. 1985. gada 26. aprīlī 

  
PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu darba, dzīvokļu un 

sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas pilsētas komisijas sēdes 
protokols Nr. 4 

  
K o m i s i j a s  p r i e k š s ē d ē t ā j s: J. K. Jaško 
S e k r e t ā r s: V. A. Merekina 
K o m i s i j a s  l o c e k ļ i:  b. V. A. Petkēvičs, N. S. 

Karņejevs, 
b. V. K. Krinbergs 

  
1. Kirova rajona izpildu komitejas lūgums par apdzīvojamās 

platības piešķiršanu 1985. gada II ceturksnī rezerves apakšpulkvedim 
Aleksejam Alekseja d. Jegorovam (ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, 
sieva, meita - dz. 1963. g.), kurš no 26.10.83. sastāv apdzīvojamās 
platības nodrošināšanas uzskaitē un no 1983. gada 1. decembra ir Kirova 
rajona izpildu komitejas dzīvokļu daļas sabiedriskais inspektors. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada II ceturksnī. 
2. 3. ranga rezerves kapteiņa Mihaila Josifa d. Turoveca (ģimenes 

sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, māte, meita - dz. 1972. g.) iesniegums par 
pierakstīšanos pie sievasmātes Zentenes ielā 27, dz. 3, trīsistabu dzīvoklī 
(apdzīvojamā platība 37,07 m2) pierakstīti 2 cilvēki, un 4 cilvēku 
uzņemšanu apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. 
Par atsevišķa labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem (6-7 

gadi) brīdināts. Piekrita gaidīt. No apdzīvojamās platības komunālā 
dzīvoklī un stāšanās dzīvokļu kooperatīvā atteicās. 

3. Ļeņingradas rajona izpildu komitejas lūgums par rezerves 
apakšpulkveža Leonīda Stepana d. Hohļuka (ģimenes sastāvs - 4 cilvēki: 
viņš, sieva, dēls - dz. 1969. g., meita - dz. 1971. g.) nodrošināšanu ar 
apdzīvojamo platību. No  25.11.83. sastāv apdzīvojamās platības 
nodrošināšanas uzskaitē, no 24.12.83 ir Ļeņingradas RIK dzīvokļu daļas 
sabiedriskais inspektors. 

I e r o s i n ā j u m s: nodrošināt ar apdzīvojamo platību 1985. gada 
III ceturksnī. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada trešajā ceturksnī. 
4.  4.   Ļeņingradas rajona izpildu komitejas lūgums par rezerves 

majora Leona Ernesta d. Jēkabsona (ģimenes sastāvs - 5 cilvēki: viņš, 
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sieva, meita - dz. 1963. g., māte, mazmeita - dz. 1983. g.) nodrošināšanu 
ar apdzīvojamo platību. Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē 
no 23.04.82. No 15.01.85. ir Ļeņingradas RIK dzīvokļu daļas 
sabiedriskais inspektors. 

I e r o s i n ā j u m s: nodrošināt ar apdzīvojamo platību 1985. gada 
III ceturksnī. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada III ceturksnī. 
5. Maskavas rajona izpildu komitejas lūgums par rezerves majora 

Aleksandra Ivana d. Kukarceva (ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, 
meita) nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. Uzskaitē no 25.11.83. No 
1983. gada decembra ir Maskavas RIK dzīvokļu daļas sabiedriskais 
inspektors. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada III ceturksnī. 
6. Rīgas pilsētas izpildu komitejas dzīvokļu pārvaldes lēmums par 

rezerves apakšpulkveža Borisa Ivana d. Isajeva (ģimenes sastāvs - 3 
cilvēki: viņš, sieva, meita) nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. 
Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 28.01.83. Maskavas 
rajona izpildu komitejā. No 1983. gada janvāra strādā Rīgas pilsētas 
izpildu komitejas dzīvokļu pārvaldē. Sieva - 2. grupas invalīde. 

N o l ē m a: izņēmuma kārtā, ņemot vērā sievas invaliditāti, atļaut 
nodrošināt 1985. gadā. 

7.  7.   Rezerves apakšpulkveža Jurija Borisa d. Kozlova (ģimenes 
sastāvs - 2 cilvēki: viņš, sieva) iesniegums ar lūgumu pierakstīt pie māsas 
Pavlova ielā 9, dz. 88, kur divistabu dzīvoklī (dzīvojamā platība - 30,90 
m2) pierakstīti un dzīvo 3 cilvēki, un par 2 cilvēku uzņemšanu 
apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzkaitē. 1968. gadā rezerves 
apakšpulkvedis kopā ar sievas vecākiem bijušajā dienesta vietā 
Ļeņingradā no Ļeņingradas pilsētas Vasilija salas rajona padomes 
saņēmis apdzīvojamo platību visai ģimenei, kur palikusi dzīvot sieva, 
dēls, sievas māte. 

N o l ē m a: pierakstu un uzņemšanu uzskaitē atteikt, jo Ļeņingradā 
ir apdzīvojamā platība. 

8.  8.   Rīgas pilsētas izpildu komitejas dzīvojamās uzskaites un 
sadales pārvaldes lūgums par rezerves majora Nikolaja Pētera d. 
Golubeva (ģimenes sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls, meita) 
nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. No 28.02.84. uzskaitē Oktobra 
rajona izpildu komitejā. No 14.02.84 uz sabiedriskiem pamatiem strādā 
par sabiedrisko inspektoru pārvaldes apdzīvojamās platības maiņas, īres 
un apakšīres daļā. 

Piekrīt saņemt apdzīvojamo platību jaunceļamajā mājā, kur 
nākamajiem īrniekiem būs jāizdara piemaksa. 

N o l ē m a: apmierināt apdzīvojamās platības uzskaites un sadales 
pārvaldes lūgumu. 
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9. Proletāriešu RIK lūgums par rezerves majora Valērija Kazimira 
d. Bicāna (ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, meita) nodrošināšanu 
ar apdzīvojamo platību. No 27.05.83. ir uzskaitē Kirova rajona izpildu 
komitejā, no 01.11.83. strādā Proletāriešu rajona izpildu komitejas 
dzīvokļu daļā par sabiedrisko inspektoru. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada otrajā ceturksnī. 
10. Rīgas pilsētas izpildu komitejas dzīvojamās platības uzskaites 

un sadales pārvaldes lūgums par rezerves apakšpulkveža Nikolaja Ivana 
d. Proņina (ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, dēls) nodrošināšanu ar 
apdzīvojamo platību. Uzskaitē no 25.02.83. No 01.03.84. uz 
sabiedriskiem pamatiem strādā pārvaldes apdzīvojamās platības 
plānošanas un sadales daļā. 

Piekrīt viņa ģimenes iekļaušanai sarakstā uz jaunceļamo 
apdzīvojamo platību, par kuru nākamajiem īrniekiem būs jāizdara 
piemaksa. 

N o l ē m a: piekrist. 
11. 11. Vecākā praporščika Jura Mārtiņa d. Tontegoda (ģimenes 

sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, meita - dz. 1962. g., meita - dz. 1968. g.) 
iesniegums ar lūgumu pierakstīt pie brāļa Lielvārdes ielā 121, dz. 37, kur 
vienistabas dzīvoklī (apdzīvojamā platība 14 m2) dzīvo viens cilvēks un 4 
cilvēkus uzņemt apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzkaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. 
Par atsevišķa labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem (6-7 

gadi) brīdināts. Piekrita gaidīt. No apdzīvojamās platības komunālā 
dzīvoklī un stāšanās dzīvokļa kooperatīvā atteicās. 

12. 12. Rezerves majora Valentīna Jevstafija d. Rešetilova 
(ģimenes sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls, meita) iesniegums. 
Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 27.05.85. Par 
apdzīvojamās platības nodrošināšanas paātrināšanu sakarā ar ģimenes 
apstākļiem. 

N o l ē m a: ierosināt apdzīvojamās platības uzskaites un sadales 
pārvaldei piešķirt dzīvojamo platību ārpus rindas. 

13. 13. Rīgas pilsētas Ļeņina rajona izpildu komitejas lūgums par 
rezerves kapteiņa Jāņa Ivana d. Feruļeva nodrošināšanu ar apdzīvojamo 
platību jaunceļamajā mājā, kur nākamajiem īrniekiem būs jāizrada 
piemaksa. Uzskaitē no 1983. gada 27. maija. No 27.02.84. b. Jānis Ivana 
d. Feruļevs uz sabiedriskiem pamatiem strādā Rīgas pilsētas izpildu 
komitejas apdzīvojamās platības uzskaites un sadales pārvaldē. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1985. gada III ceturksnī. 
  

Komisijas sekretāre V. A. Merekina 
  

Rīgas IKA, 1400. f., 13. apr., 224. l., 13.-16. lp. Oriģināls. Tulkojums. 



203 
 

  
  
100. PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu darba, 
dzīvokļu un sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas pilsētas 
komisijas 1989. gada 27. janvāra sēdes protokols Nr. 1 par 
dzīvokļu piešķiršanu 
  

1989. 1989. gada 27. janvārī 
  

PSRS bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu darba, dzīvokļu un 
sadzīves jautājumu risināšanas Rīgas pilsētas komisijas sēdes 

protokols Nr. 1 
  

1.  1.   Rīgas pilsētas izpildu komitejas kooperatīvās Celtniecības 
daļas lūgums 1989. gada I ceturksnī nodrošināt ar apdzīvojamo platību 
atvaļināto I ranga kapteini Oļegu Mihaila d. Ivanovu (ģimenes sastāvs - 2 
cilvēki: viņš, sieva). Dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 
1986. gada 28. novembra. Strādā Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
kooperatīvās celtniecības daļā par vecāko inženieri. 

N o l ē m a: atļaut nodrošināt 1989. gadā. 
2.  2.   Rezerves majora Igora Pētera d. Šišova (ģimenes sastāvs - 3 

cilvēki: viņš, sieva, meita - dz. 1987. g.) iesniegums. Apdzīvojamās 
platības nodrošināšanas uzskaitē no 1988. gada 23. jūnija. Lūdz iekļaut 
ģimenes sastāvā meitu Marinu - dz. 1988. g. - un papildus uzņemt 
apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē 1 cilvēku. 

N o l ē m a: iekļaut ģimenes sastāvā 1988. gadā dzimušo meitu 
Marinu. 

3.  3.   Rezerves majora Mihaila Vladimira d. Makejeva (ģimenes 
sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1978. g., meita - dz. 1976. g.) 
iesniegums ar lūgumu uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā 
apakšīrnieku pie privātpersonas Reinberga bulv. 7, dz. 5, kur divistabu 
dzīvoklī (platība 32,46 m2) pierakstīti un dzīvo 3 cilvēki, un uzņemt 
apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē 4 cilvēkus. Piekrita stāties 
dzīvokļu celtniecības kooperatīvā. 

N o l ē m a: Pierakstīt un uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. Iekļaut 
dzīvokļu celtniecības kooperatīvu 1989. gada plānā. 

4.  4.   Rīgas pilsētas Ļeņina RIK lūgums par rezerves 
apakšpulkveža Vladimira Fjodora d. Sidorenko (ģimenes sastāvs - 4 
cilvēki: viņš, sieva, meita - dz. 1964. g., dēls - dz. 1970. g.) 
nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 1989. gadā. Apdzīvojamās platības 
nodrošināšanas uzskaitē no 26.06.87. No 01.06.87. uz sabiedriskiem 
pamatiem strādā Ļeņina RIK. 

N o l ē m a: nodrošināt ar apdzīvojamo platību 1989. gadā. 
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5.  5.   Rīgas pilsētas Ļeņina RIK lūgums par rezerves kapteiņa 
Vladimira Jakova d. Grigorenko (ģimenes sastāvs - 1 cilvēks) 
nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 1989. gadā. Apdzīvojamās platības 
nodrošināšanas uzskaitē no 26.06.87. Pašlaik pēc pārciesta infarkta 
atrodas smagā stāvoklī. 

N o l ē m a: ņemot vērā veselības stāvokli, atļaut nodrošināt ar 
apdzīvojamo platību 1989. gadā. 

6.  6.   Rezerves kapteiņa Andreja Vjačeslava d. Afanasjeva 
(ģimenes sastāvs - 1 cilvēks) iesniegums ar lūgumu uz laiku līdz dzīvokļa 
saņemšanai pierakstīt kā apakšīrnieku pie privātpersonas Maskavas ielā 
291/5, dz. 59, kur divistabu dzīvoklī (platība 29.08 m2) pierakstīts un 
dzīvo 1 cilvēks, un uzņemt apdzīvojamās platības nodrošināšanas 
uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 1 cilvēku. Iekļaut 
kooperatīvo dzīvokļu saņemšanas 1989. gada plānā. 

7.  7.   2. ranga rezerves kapteiņa Aleksandra Pāvela d. Zinovjeva 
(ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, meita - dz. 1973. g.) iesniegums 
ar lūgumu uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā apakšīrnieku 
pie privātpersonas Sarkanarmijas ielā 71, dz. 16, kur vienistabas dzīvoklī 
(platība 20 m2) pierakstīts un dzīvo viens cilvēks, un uzņemt 
apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē 3 cilvēkus. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 3 cilvēkus. Par atsevišķa 
labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem jaunā mājā (5-7 gadi) 
brīdināts. Piekrita gaidīt. No stāšanās dzīvokļu celtniecības kooperatīvā 
atteicās. 

8.  8.   Rezerves majora Vladimira Rūdolfa d. Reļpa (ģimenes 
sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, meita - dz. 1973. g., dēls - dz. 1971. g. - 
atrodas bruņotajos spēkos aktīvajā karadienestā) iesniegums ar lūgumu uz 
laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā apakšīrnieku pie radiniekiem 
Tauvas ielā 3/5, dz. 1, kur trīsistabu dzīvoklī (platība 41,35 m2) pierakstīti 
un dzīvo 4 cilvēki, un uzņemt apdzīvojamās platības nodrošināšanas 
uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt 3 cilvēkus, uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. Par 
atsevišķa labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem jaunā mājā (5-7 
gadi) brīdināts. Piekrita gaidīt. No stāšanās dzīvokļu celtniecības 
kooperatīvā atteicās. 

9. Rezerves majora Vladimira Vasilija d. Pekina (ģimenes sastāvs - 
4 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1974. g., meita - dz. 1970. g. - 
Ļeņingradas precīzās mehānikas un optikas institūta I kursa studente) 
iesniegums ar lūgumu uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā 
apakšīrnieku pie sievas radiniekiem Gaujienas ielā 1, dz. 19, kur 
divistabu dzīvoklī (platība 31,8 m2) pierakstīti un dzīvo 4 cilvēki, un 4 
cilvēkus uzņemt apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē. 



205 
 

N o l ē m a: pierakstīt 3 cilvēkus, uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. Par 
atsevišķa labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem jaunā mājā (5-7 
gadi) brīdināts. Piekrita gaidīt. No stāšanās dzīvokļu celtniecības 
kooperatīvā atteicās. 

10. Rezerves vecākā leitnanta Jevgēņija Vladimira d. Dargeļa 
(ģimenes sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1982. g., meita - dz. 
1988. g.) iesniegums ar lūgumu uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai 
pierakstīt kā apakšīrnieku pie sievasmāsas Mežciema ielā 26, dz. 42, kur 
trīsistabu dzīvoklī (platība 46 m2) pierakstīti un dzīvo 2 cilvēki, un 4 
cilvēkus uzņemt apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 4 cilvēkus. Par atsevišķa 
labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem jaunā mājā (5-7 gadi) 
brīdināts. Piekrita gaidīt. No stāšanās dzīvokļu celtniecības kooperatīvā 
atteicās. 

11. 11. Rezerves majora Jurija Ivana d. Dmitrijeva (ģimenes 
sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1975. g.) iesniegums ar lūgumu 
uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā apakšīrnieku pie 
sievastēva Gagarina ielā 78, dz. 9, kur divistabu dzīvoklī (platība 31 m2) 
pierakstīti un dzīvo 3 cilvēki, un 3 cilvēkus uzņemt apdzīvojamās platības 
nodrošināšanas uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt uzskaitē 3 cilvēkus. Par atsevišķa 
labiekārtota dzīvokļa nodrošināšanas termiņiem jaunā mājā (5-7 gadi) 
brīdināts. Piekrita gaidīt. No stāšanās dzīvokļu celtniecības kooperatīvā 
atteicās. 

12. Rezerves leitnanta Andreja Viktora d. Strogonova (ģimenes 
sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1986. g.) iesniegums ar lūgumu 
uz laiku līdz dzīvokļa saņemšanai pierakstīt kā ģimenes locekli Gorkija 
ielā 106/108, dz. 127, kur divistabu dzīvoklī (platība 30, 53 m2) 
pierakstīti un dzīvo 2 cilvēki, un uzņemt kooperatīvās apdzīvojamās 
platības nodrošināšanas uzskaitē. 

N o l ē m a: pierakstīt un uzņemt kooperatīvā dzīvokļa saņemšanas 
uzskaitē 3 cilvēkus. 

13. Rezerves vecākā leitnanta Igora Alekseja d. Starikova 
(apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 1981. gada, 1981. 
gada 24. aprīļa protokols Nr. 4), iesniegums ar lūgumu iekļaut ģimenes 
sastāvā, lai nodrošinātu ar apdzīvojamo platību, sievu - Ramonu Jāzepa 
m. Starikovu, dēlu - dz. 1988. g. un meitu - dz. 1988. g., pavisam 3 
cilvēkus. 

N o l ē m a: iekļaut ģimenes sastāvā sievu un divus 1988. g. 
dzimušos bērnus. 

14. Apdzīvojamās platības uzskaites un sadales pārvaldes 
priekšnieka lūgums 1989. gada pirmajā ceturksnī nodrošināt ar 
apdzīvojamo platību rezerves apakšpulkvedi Vitāliju Kārļa d. Liepiņu 
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(ģimenes sastāvs - 4 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1978. g., sievasmāte). 
Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 1987. gada 23. 
janvāra. Uz sabiedriskiem pamatiem strādā apdzīvojamās platības 
uzskaites un sadales pārvaldē. 

N o l ē m a: piekrist nodrošināšanai 1989. gadā. 
15. Rezerves kapteiņa Vadima Nikolaja d. Portmana (ģimenes 

sastāvs - 6 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1969. g., meita - dz. 1974. g., 
dēls - dz. 1982. g., meita - dz. 1985. g.) iesniegumu par viņa daudzbērnu 
ģimenes nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību 1989. gadā. 
Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 1986. gada 24. 
janvāra. Rezerves kapteiņa V. N. Portmana lūgumu atbalsta pilsētas 
izpildu komitejas priekšsēdētājs. 

N o l ē m a: nodrošināt ar apdzīvojamo platību 1989. gadā. 
16. Rezerves apakšpulkveža Jevgēņija Nikolaja d. Plugina 

(ģimenes sastāvs - 3 cilvēki: viņš, sieva, dēls - dz. 1964. g.) iesniegums. 
Apdzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē no 198.. gada 24. 

jūlija. Sakarā ar slimību lūdz nodrošināt ar apdzīvojamo platību ārpus 
kārtas 1989. gadā. 

289. apgabala kara hospitāļa izziņa bez numura, izdota 18.01.89. 
Tomēr dzīvokļu jautājuma risināšanā nav atvieglojumu veselības stāvokļa 
dēļ. 

N o l ē m a: atteikt. 
  

Komisijas sekretārs V. A. Merekina 
  

Rīgas IKA, 1400. f., 13. apr., 308. l., 1.-5. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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IV nodaļa  
 

Okupantu armijas zaldātu un virsnieku kriminālnoziegumi 
 

101. Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja A. Deglava 
1944. gada 1. novembra ziņojums Rīgas pilsētas garnizona 
priekšniekam par karaspēka daļu nelikumīgo malkas 
aizvešanu 
  

KOPIJA 
1944. 1944. gada 1. novembrī 

  
Rīgas pilsētas garnizona priekšniekam Skolas ielā 17 

  
Rīgas pilsētas izpildu komiteja ziņo, ka Rīgas pilsētā izvietotās 

karaspēka daļas patvaļīgi, bez pilsētas izpildu komitejas atļaujas, aizved 
pilsētas mežos sagatavoto malku. 

Tā, piemēram: 
Šā gada 25. oktobrī karaspēka daļa, lauka pasta Nr. 47990, kura 

atrodas Kr. Barona ielā Nr. 99, no Dreiliņu mežniecības aizveda 5 m3 
malkas. 

Š. g. 24. oktobrī karaspēka daļa, lauka pasta Nr. 51512, kura 
atrodas Artilērijas kazarmās, no Dreiliņu mežniecības aizveda 2 m3 
malkas. 

Š. g. 24. oktobrī Iekšlietu tautas komisariāta 244. konvoja pulks, 
lauka pasta Nr. 7458, kurš atrodas Brīvības ielā Nr. 93, pielika savu 
apsardzi pie tās malkas, kura bija izvesta no Dreiliņu mežniecības, un šo 
malku aizved ar savām kravas automašīnām. 

Š. g. 26. oktobrī karaspēka daļa, kurai pieder kravas automašīna 
Nr. B-03-81, no Mangaļu mežniecības aizveda 23 m3 malkas. 

Tā kā šī malka sagatavota Rīgas pilsētas komunālās saimniecības 
vajadzībām, tad pilsētas izpildu komiteja Jūs lūdz: 

1.  1.   Parūpēties par to, lai karaspēka daļas malku patvaļīgi 
neaizvestu. 

2.  2.   Uzdot 244. konvoja pulkam pārtraukt patvaļīgu malkas 
aizvešanu, noņemt apsardzi un atļaut pilsētas izpildu komitejai 
izmantot malku Rīgas pilsētas komitejas vajadzībām. 

Norādīt karaspēka daļām, ka malkas saņemšanai ar atbilstošu 
iesniegumu jāgriežas Latvijas PSR Valsts plāna komisijā. 

  
Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs (Deglavs) 
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LVA, 270. f., 1. s. apr., 170. l., 44. lp. Kopija. Tulkojums. 
  
  
102. A. Neiburgas 1944. gada 29. novembra lūgums Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājam A. Deglavam 
palīdzēt atgūt mēbeles un gleznas no ģenerāļa V. Damberga 
aizņemtā dzīvokļa 
  

Rīgā, 1944. gada 29. novembrī 
  

Rīgas izpildu komitejas priekšniekam 
A.  A.  DEGLAVAM 

  
Alma Neiburgs 

Brīvības ielā 4/6, dz. 35 
  

LŪGUMS 
  

Par manu prombūtnes laiku manu dzīvokli Brīvības ielā 4/6, 35 
aizņēmis ģenerālis Dambergs, lai gan komisārs Pumpurs man solīja 
pagaidām nevienam orderi neizdot, kamēr mans nopietni slimais vīrs 
varēs pats iebraukt no laukiem un nokārtoties. 

Gribēju izņemt no dzīvokļa manas nenorakstītās personīgās lietas, 
bet ģenerāļa denščiks mani neielaida ieiet, aizbildinoties ar ģenerāļa 
pavēli. Arī tagad, kad ģenerālis atbraucis no frontes, mani mutiskie un 
rakstiskie lūgumi paliek bez sekmēm. 

Ievērojot mana vīra lielos nopelnus Latvijas celtniecības laukā, 
viņa lielo vecumu (73 g.), slimību un nespēju sev pašam uzturu sagādāt, 
laipni lūdzam likt izdot mūsu personīgās mantas un mēbeles un ierādīt 
mums mūsu sētas dzīvoklīti tai paša nama sētā Nr. 46, kurš patlaban tukšs 
un pagraba telpas lieko mantu novietošanai. Esmu ar mieru ģenerālim 
atstāt vajadzīgās mēbeles lietošanā. 

Pie mantu aprakstīšanas akta sastādīšanas ne nama pārvaldnieks, ne 
sētnieks nav bijis klāt un arī saraksts pie viņa nav atrodams. Tādēļ griežu 
jūsu vērību uz mūsu vērtīgām gleznām: Purvīša, Svempa, Vimbas un citu 
mākslinieku un tās ņemt glabāšanā. 

  
A.  A.  Neiburgs 

  
LVA, 1400. f., 5. apr., 1. l., 34. lp. Oriģināls. 

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
Izsniegt orderi uz dzīvokli Nr. 46. 30.11. A. Deglavs. 
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103. Viesnīcas darbinieku 1944. gada 6. decembrī sastādītais 
akts par mantu patvaļīgu aizvešanu no viesnīcas Kirova ielā 
Nr. 3 
  

NORAKSTS 
1944. 1944. gada 6. decembrī 

  
AKTS 

  
2. nov[embrī] 1944. g[adā] pulkst. 9 no rīta viesnīcas Kirova ielā 

Nr. 3 sētā bij iebraukuši divi smagie ormaņi, uz kuriem no viesnīcas trešā 
stāva tika nestas un krautas dažādas mēbeles. 

Noskaidrojās, kad rīkojumu devis šeit dzīvojošais kara flotes 
tribunāla priekšsēdētājs - kapteinis. Aizrādīju, kad minētās mēbeles 
pieder viesnīcai un neļaušu viņas izvest, aizslēdzu vārtus un atslēgu 
paņēmu un nosūtīju b. Dauguli Olgu pie tresta pārvaldnieka. 

Tā kā minētais kapteinis teicās negaidīt un lauzt vārtus un vest 
projām, gāju pats uz izpildu komiteju ziņot, bet par to laiku bija ar kādu 
dzelzi atmūķēti vārti un minētie mēbeļu vezumi izvesti. 

Otrus divus vezumus mantas izdeva vēlāk, kad atslēdzu vārtus, jo 
pretēji solījās vēl reizi atmūķēt. 

Pēc apmēram saskaitīšanas [aizvestas] sekojošas mantas: 
1)  1)   Grīdas skapis - pulkstenis - 1 gab. 
2)  2)   Krēsli polsterēti - 40 gab. 
3)  3)   Dīvāna soli - 2 gab. 
4)  4)   Galdi - 3 gab. 
5)  5)   Kluba krēsli - 12 gab. 
6)  6)   Rakstāmgaldi - 5 gab. 
7)  7)   Tahtas - 3 gab. 
8)  8)   Grāmatu skapis magoņu pulier. - 1 gab. 
9)  9)   Ādas kluba krēsli - 2 gab. 
10) 10) Dīvāni - 2 gab. 
  

Viesnīcas pārzinis (Baumanis Herberts) 
Nama sētnieks (Jāzeps Abaroks) 
Tresta darbiniece (O. Daugulis) 

  
LVA, 1400. f., 5. apr., 1. l., 65. lp. Noraksts. 
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104. Staļina rajona 352. namu pārvaldes pārvaldnieka R. 
Kalniņa 1945. gada 23. maijā sastādītais akts par karaspēka 
daļu nelikumībām 
  

1945. 1945. gada 23. maijā 
  

Staļina rajona 
352. 352. namu pārvaldes pārv[aldnieks] 

Kalniņš Rūdolfs 
Kokneses prosp. 34-1 

(dz. Siguldas pr. 19, dz. 1) 
  

AKTS 
  

No 1944. g. 15. oktobra mana pārvaldes rajona namos Kokneses 
prosp. 25, 27, 29, Meža prosp. 28, 30, 32, Amatas ielā 4, 6, Siguldas 
prosp. 17, 29, Bergenes ielā 2, 6, 8 atradās karaspēks - kontrrazvedka 
(pretizlūkošanas dienests - J. R.). Šajā gadā no 15.-21. aprīlim karaspēks - 
kontrrazvedka atstāja mājas Siguldas 17, Amatas 4, 6, Meža prosp. 28, 
30, 32, Kokneses prospektā 25, 27, 33. Līdz ar aiziešanu ņēma arī līdzi 
mēbeles, kas atradās augšā minētos namos. Kad piegāju pie auto un 
interesējos, kas mēbeles aizved un uz kāda pamata, tad garnizona 
Dzīvokļu ekspluatācijas daļas pārstāvis inženieris Egorovs (Jegorovs - J. 
R.) uzrādīja krievu valodā rakstu, ka DZED esot mēbeles atdevusi viņa 
rīcībā. Tā kā krievu valodu nesaprotu, tad nevarēju konstatēt, kas tas ir 
par rakstu, bet DZED zīmogs tur bija redzams. Paskaidroju, ka šīs 
mēbeles ir valsts fonda mēbeles un Staļina rajona finansu nodaļas rīcībā 
un, ka DZED nav tiesības tās atsavināt vai pārvietot. Tad inž. Jegorovs 
teica, ka mēbeles būšot novietot vienā no atsevišķiem namiem. Vēlāk 
konstatēju, ka nevienā namā mēbeles nebija novietotas. Kādas divas 
dienas priekš šā gadījuma, redzot, ka mēbeles slēgti tiek aizvestas, 
griezos pie tur esošā kapteiņa Korņeva un aizrādīju, ka mēbeles nedrīkst 
aizvest, ka bojātās un netīrās mēbeles jāsaved kārtībā. Kapteinis Korņevs 
teica, ka šajās mājās saimnieks esot viņš un garnizona DZED, bet ne es 
un, ja es būšot līst viņa lietās, tad būšot mani arestēt un es esot Ulmaņa 
kalps un, ka mani varot likvidēt uz visiem laikiem un pavēlēja man uz 
pēdām atstāt rajonu, kurā biju iegājis dienesta darīšanās. 

Nami bija bojāti sekojoši: 
1)  1)   Žogi, vārtu stabi izgāzti. 
2)  2)   Pagalmi netīri un ūdens mērītāju vāki aizvesti, bet pašu 

ūdens mērītāju šahtas izlietotas kā mēslu tvertnes. 
3)  3)   Durvju atslēgas izskrūvētas, durvis ar visām koku daļām 

salauztas, sabojātas. 
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4)  4)   Logi izcirsti, rāmji bojāti un pavisam aizvesti. 
5)  5)   Sienas apmetums nosmērēts un vietām izlauzts apmetums. 
6)  6)   Centrālās apkures ierīces bojātas, radiatori saplēsti, no 

kuriem ūdens tek uz grīdas. 
7)  7)   Grīdas pilnīgi bojātas, kā dēļu, tā parketu. 
8)  8)   Ūdens piegādes ierīces bojātas, caurules norautas no sienas, 

izskrūvēti krāni. 
9)  9)   Paši dzīvokļi atstāti netīri, ka riebjas tajos ieiet, vannas līdz 

pusei ar cilvēku izkārnījumiem, izkārnījumi arī dzīvokļu kaktos. 
Pagājušā gada 16. oktobrī karaspēks telpas saņēma pilnīgā kārtībā, 

kā arī pilnīgi mēbelētas. 
Staļina rajona izpildu komitejas finansu daļas ierēdņus, ko biju 

uzaicinājis 1944. gada decembrī mēbeles aprakstīt, dzīvokļos neielaida un 
pavēlēja rajonu atstāt. 

Pa daļai no šī rajona namiem tika izvestas mēbeles: 
Meža pr. 32, dz. 1 - 5 istabu dzīvokļa iekārta, dz. 2 - 5 istabu 

dzīvokļa iekārta, dz. 3 - 4 istabu dzīvokļa iekārta. 
Meža pr. 30, dz. 1 un 2 - 4 istabu dzīvokļa iekārta. 
Meža pr. 28 - 1 istabas dzīvokļa iekārta. 
Amatas 6, dz. 4 - 5 istabu dzīvokļa iekārta. 
Amatas 4, dz. 2 - 3 istabu dzīvokļa iekārta. 
Siguldas 17, dz. 2 - 3 istabu dzīvokļa iekārta. 
Kokneses pr. 25, dz. 1 - 5 istabu dzīvokļa iekārta. 
Kokneses pr. 27, dz. 1 - 4 istabu dzīvokļa iekārta. 
Kokneses pr. 33, dz. 1 - 9 istabu dzīvokļa iekārta. 
Bergenes ielā 2, dz. 1 - 10 istabu dzīvokļa iekārta. 
Bergenes ielā 8, dz. 1 - 2 istabu dzīvokļa iekārta. 
Bija redzams, ka mēbeles tiek aizvestas ar zirgiem un ar 

automašīnām. Auto tika piebraukti pie nama parādes durvīm ar galu, lai 
ielas gājēji nevarētu redzēt, ko auto ieliek, bet tomēr varēja novērot, ka 
auto uzlādēja rakstāmgaldus, galdus, krēslus, gultas, dīvānus, tahtas, 
klavieres, lustras, mēbeļu garnitūras, ādas kluba garnitūras u. c. mēbeles. 
Atlikušām mantām un matračiem bija noplēsta drāna. Bija redzams, kā 
tiek aizvesti saimniecības piederumi, trauki, katli, pat plīts riņķi, kā arī 
radio aparāti. 

  
Pārvaldnieks R. Kalniņš 

  
1945. 1945. gada aprīļa otrā pusē sastādīju aktu par šo lietu Staļina 

rajona izpildu komitejas priekšsēdētājam, kas lietu nosūtīja garnizona 
prokuroram Sverdlova ielā Nr. 4, kur jau vienu reizi tiku nopratināts. 
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R.  R.  Kalniņš 
  

LVA, 270. f., 1. s. apr., 170. l., 6.-6a. lp. Oriģināls. 
  
105. Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra vietnieka milicijas 
pulkveža Košeļeva 1944. gada 29. decembra ziņojums LPSR 
TKP priekšsēdētājam V. Lācim par militārpersonu bandas 
likvidāciju 
  

PILNĪGI SLEPENI 
  

LPSR Iekšlietu tautas komisariāts 
Milicijas pārvalde 

  
Nr. 8/2/00465      1944. gada 29. 
decembrī 

  
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam 
b.  b.   LĀCIM 

  
SPECZIŅOJUMS 

par militārpersonu bandas likvidāciju 
  
Šā gada novembrī un decembrī Rīgas pilsētas Maskavas rajonā tika 

reģistrēti vairāki nekaunīgi noziegumi. Tā, piemēram, 1944. gada 13. 
novembra naktī nezināmi noziedznieki uzlauza pilsonei Cīrulei piederošā 
šķūņa atslēgu un nozaga govi. 

1944. 1944. gada 10. decembrī līdzīgā veidā tika nozagta govs 
pilsonei Kozlovai. 

1944. gada 25. decembra naktī Maskavas ielas namā Nr. 260 savā 
dzīvoklī ar automāta kārtu tika nogalināta pilsone Zomere, bet dzīvoklis 
aplaupīts. 

1944. gada 17. decembra naktī pilsonei Briedei tika uzlauztas 
šķūņa atslēgas un nozagta govs. 

Vadoties no tā, ka noziegumu metode visos gadījumos bija vienāda 
un noziegumi tika izdarīti vienā apkārtnē, viens otra tuvumā, varēja 
pieņemt, ka visus šos kriminālos nodarījumus izdarījusi viena labi 
organizēta un konspirēta noziedznieku grupa. Pie kam, vadoties no 
notikumu vietas apskates, kā arī citiem atrastajiem pierādījumiem, bija 
redzams, ka noziedzīgās grupas dalībnieki ir militārpersonas. 

LPSR Iekšlietu tautas komisariāta Milicijas pārvaldes kriminālās  
meklēšanas darbinieki, kuru rīcībā bija šīs ziņas, izstrādāja un veica 
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operatīvos pasākumus, kā rezultātā tika noskaidrots, ka Rīgas pilsētas 
Maskavas ielas nomalē dislocējas 3. Baltijas frontes Artilērijas pārvaldes 
758. atsevišķais zenītartilērijas divizions un, ka šā diviziona atsevišķi 
sarkanarmieši, organizējušies noziedzīgā grupā, kuras sastāvā ir arī vada 
komandieris leitnants Sevastjanovs, izdara dažādus noziegumus. 

Pamatojoties uz iegūtajām ziņām, LPSR Iekšlietu tautas 
komisariāta Milicijas pārvalde iesniedza 3. Baltijas frontes prokuroram 
lūgumu apcietināt norādītās karaspēka daļas militārpersonu grupu, 
atļaujot sākotnējo izmeklēšanu veikt tieši LPSR Iekšlietu tautas 
komisariāta Milicijas pārvaldes kriminālās meklēšanas daļai. Pēc 
norādītās sankcijas saņemšanas tika arestēti šādi 758. atsevišķā 
zenītartilērijas diviziona sarkanarmieši: 

1.  1.   Grigorijs Romāna d. Loguņecs, dz. 1912. g., no Čerņigovas 
apgabala, ierindnieks. 

2.  2.   Semjons Dmitrija d. Kravčenko, dzim. 1919. g., no 
Vorošilovskas pilsētas, ierindnieks. 

3.  3.   Grigorijs Nikolaja d. Trufanovs, dz. 1913. g., no Orlas 
apgabala, ierindnieks. 

4.  4.   Vasilijs Ņikitas d. Galkins, dz. 1918. g., no Bataiskas 
pilsētas, ierindnieks. 

5.  5.   Vladimirs Mihaila d. Rjabovs, dz. 1917. g., no Tambovas 
apgabala, seržants. 

6.  6.   Aleksandrs Ivana d. Popovs, dz. 1921. g., no Tambovas 
apgabala, seržants. 

Kā arī vada komandieris leitnants Nikolajs Nikolaja d. 
Sevastjanovs, dz. 1918. g., no Gorkijas pilsētas, kurš jau agrāk bijis sodīts 
par slepkavību. 

Arestētajām personām izmeklēšanas laikā vaina tika pierādīta un 
viņas inkriminētajos noziegumos atzinās, nopratināšanā liecinot, ka viņu 
grupa š. g. novembrī un decembrī izdarījusi pavisam 6 liellopu zādzības, 
uzlaužot atslēgas, laupīšanas nolūkā nogalinot pilsoni Zomeri, vienu 
laupīšanu un vairākas citas zādzības. Noziedzīgajā veidā iegūtie līdzekļi 
tikuši izmantoti žūpošanai. 

Reizē ar minēto 7 militārpersonu arestu pierādīta vēl 5 šī karaspēka 
daļas sarkanarmiešu un 3 viņu atbalstītāju - vietējo iedzīvotāju vaina. 

Izmeklēšanas pabeigšanai lieta tiek nodota 3. Baltijas frontes kara 
prokuratūrai. 

  
Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra virsnieks 

milicijas pulkvedis Košeļevs 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 124. l., 4.-5. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 
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Lasīju. 2.01.45. V. Lācis. 
   
106. Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra vietnieka milicijas 
pulkveža Košeļeva 1945. gada 24/25. janvāra ziņojums LPSR 
TKP priekšsēdētājam V. Lācim par militārpersonu 
izdarītajiem kriminālnoziegumiem 
  

PILNĪGI SLEPENI 
  

LPSR Iekšlietu tautas komisariāts 
  

Nr. 8/2/192-s    1945. gada 24/25. janvārī 
  

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 
priekšsēdētājam b. LĀCIM 

  
SPECZIŅOJUMS 

  
Šā gada naktī uz 3. janvāri militārās personas un formās tērpušies 

nezināmi noziedznieki, izsitot logu, iekļuva 85 gadus vecās pilsones 
Helēnas Zariņas dzīvoklī, kura kopā ar meitām - 55 gadus veco Annu 
Zariņu un 50 gadus veco Mildu Brenneri dzīvo Rīgā, M. Lubānas ielā Nr. 
14, un viņām pieprasīja naudu un vērtīgas mantas. 

Mildai Brennerei, kura  mēģināja izskriet no dzīvokļa, noziedznieki 
sešas reizes iedūra ar nazi, kā rezultātā viņa nomira. Viņi smagi ievainoja 
arī viņas māti Helēnu Zariņu un māsu Annu Zariņu, bet pēc tam, 
paņēmuši 1500 rubļus naudas, dāmu rokas pulksteni, piecus zelta 
gredzenus, drēbes, pārtikas produktus, kā arī citas vērtīgas mantas, 
aizbēga. 

Kriminālmeklēšanas daļa reizē ar šī nozieguma operatīvajiem un 
izmeklēšanas pasākumiem noziedznieku atklāšanai un notveršanai 
orientēja arī Rīgas pilsētas rajonā dislocēto karaspēka daļu 
pretizlūkošanas dienestu “Smerš”. 

1945. 1945. gada 12. janvārī 2. Baltijas frontes 1. Triecienarmijas 
pretizlūkošanas dienests “Smerš” Rīgas pilsētā par militārpersonas - 
staršinas Djukova noslepkavošanu arestēja Sarkanās armijas dezertieru 
grupu, kuras sastāvā ir: 

1. Aleksandrs Borisovs, dz. 1924. g., 1944. gada decembrī 
dezertējis  

no 2. Baltijas frontes 143. strēlnieku rezerves pulka. 
2. Vladimirs Kazancevs, dz. 1923. g., 1944. gada decembrī 

dezertējis no 2. Baltijas frontes 143. strēlieku rezerves pulka. 
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3.  3.   Dmitrijs Sazonovs, dz. 1923. g., 1944. gada decembrī 
dezertējis no 2. Baltijas frontes 143 strēlnieku rezerves pulka. 

4.  4.   Vladimirs Podubnijs, dz. 1925. g., 1944. gada decembrī 
dezertējis no hospitāļa Nr. 3037. 

5.  5.   Nikolajs Zorins, dz. 1916. g., 1944. gada decembrī dezertējis 
no 251. autobataljona. 

Kā arī viņu līdzdalībnieki: 
1.  1.   Jevdokija Okuļonoka, dz. 1921. g., no Rīgas, dzīvoja Virsaiša 

ielā Nr. 1, dz. 4. 
2.  2.   Leontijs Ļipatovs, dz. 1925. g., no Rīgas, dzīvoja Virsaiša 

ielā Nr. 1, dz. 4, Jevdokijas Okuļonokas brālis. 
3.  3.   Akuļina Kuzmina, dz. 1920. g., dzīvoja Rīgā, Maskavas ielā 

Nr. 154. 
LPSR Iekšlietu tautas komisariāta Milicijas pārvaldes 

kriminālmeklēšanas daļas operatīvo darbinieku kopā ar 2. Baltijas frontes 
1. Triecienarmijas pretizlūkošanas dienestu “Smerš” veikto kopīgo 
operatīvo un izmeklēšanas pasākumu rezultātā noskaidrots, ka pilsoni 
Mildu Brenneri aplaupījusi un nogalinājusi minētā dezertieru grupa. 
Reizē ar to noskaidrots, ka šī grupa Rīgā izdarījusi šādus noziegumus: 

1.  1.   1944. gada 29. decembrī Rīgā, M. Maskavas ielā Nr. 12, dz. 
1 izdarīta pilsoņa Nikolaja Možeņicina dzīvokļa aplaupīšana. 

2.  2.   1945. gada 6. janvārī Rīgā, Dārzciema ielā Nr. 4, dz. 1 
izdarīta pilsones Annas Kolpakovas dzīvokļa aplaupīšana. 

3.  3.   1945. gada 8. janvārī Rīgā, Stopiņu ielā Nr. 38, izdarīta 
pilsones Annas Serafimovičas dzīvokļa aplaupīšana. 

4.  4.   1945. gada 8. janvārī Rīgā, Stopiņu ielā Nr. 2, izdarīta 
pilsones Elzas Bērziņas dzīvokļa aplaupīšana. 

Izmeklēšanas materiāli nodoti 2. Baltijas frontes 1. triecienarmijas 
pretizlūkošanas dienesta “Smerš” daļai. 

  
Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra vietnieks 

milicijas pulkvedis Košeļevs 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 124. l., 27.-27.a lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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107. Izvilkums no PSRS aizsardzības tautas komisāra vietnieka 
armijas ģenerāļa N. Bulgaņina 1945. gada 27. oktobra pavēles 
par disciplīnas pārkāpumiem Baltijas kara apgabalā 
  

PILNĪGI SLEPENI 
  

Maskavā, 1945. gada 27. oktobrī 
  

Izvilkums no PSRS aizsardzības tautas komisāra 
PAVĒLES Nr. 0017 

  
Baltijas kara apgabala karaspēka daļās novērojams liels skaits 

militārās disciplīnas pārkāpumu. 
Militārpersonas gan atsevišķi, gan grupās patvaļīgi atstāj karaspēka 

daļu un apakšvienību novietnes, piedzērušies parādās sabiedriskajās 
vietās un tur uzvedas nepiedienīgi. Atsevišķas militārpersonas izdara 
varmācīgas laupīšanas un citus noziegumus vērstus pret vietējiem 
iedzīvotājiem. 

Pēdējā laikā izplatīti fakti, kad militārpersonas iedzīvotājiem 
patvaļīgi atņem pārtikas produktus, lopbarību, lopus un mēbeles, bet 
karaspēka daļu komandieri ne tikai necīnās pret šiem apkaunojošiem 
gadījumiem, bet dažkārt tos pat atbalsta. 

(..) 
  

PSRS aizsardzības tautas komisāra virsnieks 
armijas ģenerālis N. Bulgaņins 

  
LVA, 270. f., 1.s. apr., 131. l., 86. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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108. LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja V. Lāča 
1945. gada 24. novembra ziņojums Baltijas kara apgabala 
karaspēka pavēlniekam I. Bagramjanam par nekārtībām 
karaspēka aizņemtajās mājās 
  

1945. 1945. gada 24. novembrī 
  

Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlniekam armijas ģenerālim 
I. BAGRAMJANAM 

  
ZIŅOJUMS 

  
LPSR Tautas Komisāru Padome ziņo, ka Baltijas kara apgabalam 

nodotās mājas Parka ielā 2, 4, Marijas ielas stūrī 9 un Kirova ielā 22, Kr. 
Barona ielā 28a, Kirova ielā 71/73 utt., tiek uzturētas pilnīgi 
neapmierinošā stāvoklī. 

Nododot Baltijas kara apgabala neizmantotās telpas Strēlnieku ielā 
Nr. 9 Jūras kara flotes Krasta aizsardzības karaskolai, konstatēts, ka no 
mājas paņemtas un aizvestas šādas mantas: daļa vannu, gāzes kolonas, 
gāzes plītis, gāzes un elektrības skaitītāji, durvju rokturi un slēdzenes un 
izlietnes. Mājas ir piedrazotas un apsardze tām nav pielikta. 

Mājās Parka ielā 2, 4, Marijas ielas stūrī 9 un Kirova ielā 22, kuras 
nodotas Baltijas kara apgabala pagaidu lietošanā, lielā skaitā izņemti logu 
rāmji, stikli, vietām sabojātas grīdas un virtuves, sapostītas podiņu krāsnis 
un durvis, daļa telpu applūst ar ūdeni, daudz drazu un netīrumu ir kā telpu 
iekšienē, tā arī pagalmos utt. 

Mājas Kr. Barona ielā 28a un Kirova ielā 71/73 atrodas gandrīz 
tādā pašā stāvoklī. 

(..) 
  

LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 131. l., 97. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
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109. Izvilkums no Latvijas PSR iekšlietu ministra 
ģenerālmajora A. Eglīša 1947. gada 18. februāra dienesta 
ziņojuma LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim 
par militārpersonu izdarītajiem noziegumiem  
  

PILNĪGI SLEPENI 
Eks. Nr. 3 

  
1947. 1947. gada 18. februārī 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam b. LĀCIM 

  
DIENESTA ZIŅOJUMS 

Par noziegumiem, kurus izdarījušas Latvijas PSR teritorijā izvietoto 
karaspēku daļu atsevišķas militārpersonas 

  
Neraugoties uz Latvijas PSR teritorijā izvietoto karaspēka daļu 

ievērojamu samazināšanos, salīdzinot ar 1945. gadu, to dislokācijas 
stabilizāciju, kā arī vairākiem pasākumiem, kurus veikusi Baltijas kara 
apgabala karaspēka pavēlniecība, kriminālnoziegumu skaits, kurus 
Latvijas PSR teritorijā izdarījušas atsevišķas militārpersonas, 
nesamazinās, bet, tieši otrādi, tam ir tendence pieaugt. 

Tā, piemēram, ja 1946. gadā no kopējā republikā reģistrēto 
kriminālnoziegumu skaita militārpersonas bija izdarījušas 4,7 %, tad š. g. 
janvārī šis procents ir pieaudzis līdz 7 %. 

Pavisam 1946. gada otrajā pusē un 1947. gada janvārī atklāts 231 
noziegums, kuru izdarījušas militārpersonas, no tiem: jūlijā - 19, oktobrī - 
36, bet. š. g. janvārī - 44, par kuriem pie atbildības saukts 291 cilvēks. 

Pēc nozieguma veidiem: 
Bandītisms    3 gadījumi, aizturēti 3 cilvēki 
Laupīšana ar slepkavību  4 gadījumi, aizturēti 7 cilvēki 
Laupīšana bez slepkavības  7 gadījumi, aizturēti 15 cilvēki 
Laupīšana (zādzība)   58 gadījumi, aizturēti 7 cilvēki 
Slepkavības    8 gadījumi, aizturēti 12 cilvēki 
Visa veida zādzības   99 gadījumi, aizturēti 166 cilvēki 
Huligānisms    36 gadījumi, aizturēti 38 cilvēki 
Citi noziegumi   19 gadījumi, aizturēti 34 cilvēki. 
Šajā noziegumu un aizturēto personu uzskaitē nav minētas tās 

militārpersonas, kuras aizturētas un tūdaļ pat nodotas kara komandantiem, 
karaspēka daļu komandantūrām un garnizona priekšniekiem. 

Patiesībā atsevišķu militārpersonu izdarīto kriminālnoziegumu 
procents ir ievērojami augstāks, jo tas aprēķināts tikai uz atklātajiem 
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noziegumiem attiecībā pret kopējo reģistrēto noziegumu skaitu, bet tajā 
pat laikā arī daļu no neatklāto noziegumu skaita izdarījušas 
militārpersonas. 

(..) 
Ir daudz faktu, kad, atklājot agrāk izdarītos noziegumus, tiek 

noskaidrots, ka noziedznieki vai krimināli noziedzīgo grupu dalībnieki ir 
militārpersonas un konkrēti: 

Š. g. janvāra sākumā uz šosejas Rīga-Bauska, 10 km no Rīgas 
nezināmi noziedznieki, no kuriem daļa bija militārpersonu formas tērpos, 
aplaupīja četrus garāmbraucošus zemniekus. Noziedznieki, atņēmuši 
apmēram 5000 rbļ., aizbēga. 

Rīgas pilsētas Milicijas pārvaldes veikto pasākumu rezultātā šī 
laupītāju grupa, skaitā 11 cilvēki, tika atrasta un aizturēta. Viņu vidū bija 
3 militārpersonas no 147. gvardes aviācijas iznīcinātāju pulka: 

1)  1)   seržants Vasilijs Balibins, dz. 1923. g., no Novgorodas 
apgabala, VĻKJS biedrs; 

2)  2)   ierindnieks Ivans Fjodorovs, dz. 1926. g., no Kurskas 
apgabala, VĻKJS biedrs; 

3)  3)   seržants Aleksejs Ņevzdoņiščevs, 1927. g., no Sumu 
apgabala, VĻKJS biedrs. 

Aresta laikā laupītājiem tika atņemts: automāts “PPŠ” ar trīs diskiem 
un 100 kaujas patronām, kurš ticis nozagts 147. gvardes aviācijas pulka 
kareivim Rumjancevam, pistole “Buldogs”, divi somu dunči un 5000 rbļ. 
naudas. 

Izmeklēšana noskaidrojusi, ka minētā grupa 5 mēnešu laikā, 
izbraucot ar automašīnām, izdarījusi vairāk kā 20 bruņotas laupīšanas, 
kurās cietuši apmēram 80 cilvēki. 

Sniedzam ziņas par dažām pēdējā laikā atklātajām bruņotajām 
laupītāju un zagļu grupām, kuras sastāvēja no militārpersonām: 

1947. gada 10. janvārī Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 55 nozieguma vietā 
tika aizturēti 2 noziedznieki, kuri, uzlaužot vitrīnu, bija iekļuvuši 
kurpnieka darbnīcā un mēģināja nozagt apavus. Tie izrādījās karaspēka 
daļas, lauka pasta Nr. 15977, 1. sakaru bataljona militārpersonas 
Aleksandrs Glavins, dz. 1927. g., no Veļikije Luku apgabala un 
Konstantīns Korotkovs, dz. 1926. g., no Maskavas apgabala. Abi viņi bija 
bez dokumentiem. Korotkovam atņemta šautene Nr. 4727 ar 15 kaujas 
patronām. 

Aizturētie atzinās, ka viņi Rīgas pilsētas teritorijā izdarījuši vairākas 
zādzības veikalos un nosauca šo zādzību līdzdalībniekus - tās pašas 
karaspēka daļas militārpersonas: Anatoliju Antropovu, dz. 1923. g., 
Valentīnu Proņinu, dz. 1927. g., Vasiliju Ponomorokovu, dz. 1925. g., un 
Sergeju Konovalovu, dz. 1927. g. 
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Izmeklēšana arī noskaidrojusi, ka šī grupa 1946. gada 30. decembrī 
vilcienā Nr. 51/52 Tallina-Rīga nogalināja pasažieri Helmugovu Kirslu 
un aplaupīja Valkas pilsētas cietuma darbinieku V. Ņikitinu, šī vilciena 
mašīnistu S. Mihailovu, kā arī vairākus citus pasažierus, kuru uzvārdi nav 
noskaidroti. 

(..) 
Ir vairāki fakti, kuri liecina, ka ļaunprātīgu huligānismu un 

noziegumus izdarījušas kara apgabala karaspēka virsnieku sastāva 
militārpersonas. 

Tā, piemēram: 
1946. gada 23. novembrī Baltijas kara apgabala Artilērijas 

pavēlnieka pārvaldes virsnieki - majors Valentīns Lifirenko un majors 
Igors Kaminovs mēģināja aizdzīt Rīgas pilsētas Milicijas pārvaldei 
piederošo vieglo automašīnu. Mēģinājumā viņus aizturēt, majors 
Lifirenko uzbruka Milicijas pārvaldes priekšnieka palīgam milicijas 
vecākajam leitnantam b. Karabo , ar zobiem saņēma viņa degunu, sakoda 
to divās vietās, sakoda arī divus rokas pirkstus, bet pēc tam saķēra aiz 
matiem un sāka sist ar galvu pret bruģi. 

Arī majors Kaminovs izrādīja pretestību un vairākas reizes iesita 
Rīgas pilsētas Milicijas pārvaldes priekšnieka vietniekam milicijas 
apakšpulkvedim Platajam pa seju. 

Aizturētie tika nodoti Rīgas pilsētas kara komandantam, bet 
izmeklēšanas materiāli nosūtīti Rīgas garnizona kara prokuroram. 

Pēc esošām ziņām majoru Kaminovu kara prokuratūra atbrīvojusi un 
viņš drīz pēc tam Lietuvas PSR restorānā nogalinājis kādu pilsoni. 

1947. gada 4. februārī apmēram plkst. 24. Rīgas pilsētā piedzērušos 
virsnieku grupa pie sevišķās tirdzniecības uzņēmuma veikala sarīkoja 
skandālu ar bezmērķīgu šaudīšanos. Iekšlietu ministrijas Milicijas 
pārvaldes operatīvās grupas darbiniekiem, kuri ieradās notikuma vietā un 
ieteica nekārtības pārtraukt, virsnieki, tā vietā, lai nekārtības pārtrauktu, 
izrādīja pretestību un iesita pa seju kriminālās meklēšanas priekšnieka 
vietniekam b. Asarim, sasitot viņam degunu, bet pēc tam, atšaudoties, 
metās bēgt uz Vecrīgas pusi. Notikuma vietā ieradās citas operatīvās 
grupas un pēc fiziskas pretošanās virsniekus - huligānus aizturēja. Tās 
bija 15. gaisa armijas karaspēka daļas, lauka pasta Nr. 40483, 
militārpersonas: Padomju Savienības varonis kapteinis Andrejs 
Bulgakovs, leitnanti Ivans Kļimovs, Aleksandrs Borovkajs un Dmitrijs 
Pračs, kapteinis Grigorijs Kuzupkovs, leitnants Mihails Kuļikovs, 
leitnants Sergejs Gavrilovs. 

Pie visiem aizturētajiem atrada pistoles, pie kam lielākajai daļai 
aptveres jau bija tukšas. 
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Tajā pašā laikā minētās karaspēka daļas virsnieku grupa aizdzina 
vieglo automašīnu, kura stāvēja pie LPSR Iekšlietu ministrijas Milicijas 
pārvaldes. 

Veicot meklēšanas pasākumus, pēc divām stundām milicijas patruļa 
nozagto automašīnu atrada Daugavas krastmalā. Mēģinot aizturēt pie tās 
esošos trīs virsniekus, viņi patruļai izrādīja pretošanos un, draudot ar 
pistolēm, metās bēgt uz Pārdaugavas pusi un paslēpās karaspēka daļas, 
lauka pasta Nr. 40483, novietojumā. Milicijas operatīvie darbinieki 
ieročus nepielietoja, jo ņēma vērā, ka tie ir Padomju armijas virsnieki. 

Turpmāko pasākumu laikā karaspēka daļas novietojumā aizturēja 
vienu šīs grupas dalībnieku, kurš izrādījās eskadriļas komandieris 
kapteinis Konstantīns Golbergs. Viņš atzinās mašīnas nozagšanā un 
nosauca pārējos zagšanas līdzdalībniekus: leitnantus Nikolaju Petrovu un 
Aleksandru Sergejevu. 

Noskaidrots, ka šī virsnieku grupa bija atlaista atvaļinājumā un 
nosūtīta uz sanatoriju. Pie tam, pretēji pastāvošajai pavēlei, ieroči viņiem 
nebija atņemti. 

Aizturētie nodoti Rīgas pilsētas komandantam, bet izmeklēšanas 
materiāli nosūtīti 15. gaisa armijas prokuroram. 

(..) 
Daudzos gadījumos milicijas darbiniekiem ļaundaru - militārpersonu 

un nozagto mantu meklēšanu apgrūtina tas, ka viņi apakšvienību un 
atsevišķu komandu novietojumā netiek ielaisti un tamdēļ daļa noziegumu, 
par kuriem ir nopietni pierādījumi, ka tos izdarījušas militārpersonas, 
paliek neatklāti, jo kamēr milicijas orgāni sazinās ar augstāk stāvošo 
pavēlniecību un pretizlūkošanas orgāniem, nozieguma pēdas un 
nolaupītais jau ir iznīcināts. 

Ir gadījumi, kad atsevišķi virsnieki veicina savu padoto laupīšanas 
un slēpj viņus. 

(..) 
  

Latvijas PSR iekšlietu ministrs 
ģenerālmajors A. Eglītis 

  
LVA, 270. f., 1.s. apr., 270. l., 193.-198., 200. lp. Oriģināls.  
Tulkojums. 
  



222 
 

  
110. Latvijas PSR iekšlietu ministra ģenerālmajora A. Eglīša 
1949. gada 3. janvāra ziņojums LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājam V. Lācim par militārpersonu izdarītajiem 
noziegumiem 

  
SLEPENI 

  
1949. 1949. gada 3. janvārī 

  
Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam V. LĀCIM 

  
Paziņoju, ka 1949. gada 1. janvārī Rīgas pilsētā militārpersonas 

izdarījušas šādus noziegumus: 
1. janvārī plkst. 20. un 30. minūtēs Duntes ielā milicijas darbinieki 

aizturēja A. Kožuhovu, dz. 1926. gadā, N. Perunu, dz. 1927. gadā, S. 
Kaminski, dz. 1927. gadā un A. Bubkovu, dz. 1927. gadā, tie ir karavīri - 
jūrnieki no karaspēka daļas Nr.08990, kuri ar siksnu sprādzēm piekāva 
pilsoņus Jefomenko, Erlihu un Plohotski, pie kam pēdējais no viņiem 
ievietots slimnīcā. 

Aizturētie nodoti kara komandantam. Izmeklēšanas materiāli 
nosūtīti kara prokuroram. 

Naktī uz 2. janvāri Rīgas pilsētas 7. milicijas nodaļas patruļas 
grupa poligrāfistu klubā Lāčplēša ielā Nr. 43 atrada “Brauning’a” pistoli 
Nr. 126611 ar septiņām kaujas patronām, kura bija atstāta garderobē 
nodotā mēteļa kabatā. Plkst. 2 naktī tika aizturēts mēteļa īpašnieks, kurš 
atradās klubā un pēc uzrādītās apliecības izrādījās karaspēka daļas Nr. 
81244 brīva līguma strādnieks G. Sičevs. Tiesības nēsāt ieroci viņam 
nebija. 

G. Sičeva konvojēšanas laikā uz milicijas nodaļu iecirkņa 
pilnvarotajam Bogrudovičam un milicijas operatīvajam pilnvarotajam uz 
Marijas un Lāčplēša ielas stūra uzbruka piecu cilvēku jūrnieku grupa, 
kuri aizturēto atbrīvoja un kopā ar viņu nozuda. 

Par notikušo paziņots armijas ģenerālim I. Bagramjanam un 
kontradmirālim b. Ivanovskim. 

  
Latvijas PSR iekšlietu ministrs 

ģenerālmajors A. Eglītis 
  

LVA, 270. f., 1.s. apr., 439. l., 4. lp. Oriģināls. Tulkojums. 
A t z ī m e s  d o k u m e n t ā: 

Lasīju. M. Plūdonis. 5.01. I. Bastins 5.01.49. 
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Saīsinājumi 

 
apr. - apraksts 
ATK - Aizsardzības tautas komisariāts 
b.  b.   - biedrs 
b. b. - biedri 
BKA - Baltijas kara apgabals 
BSKA - Baltijas sevišķais kara apgabals 
CK - Centrālā komiteja 
DzeD - Dzīvokļu ekspluatācijas daļa 
DzEP - Dzīvokļu ekspluatācijas pārvalde 
f.  f.      - fonds 
g.  g.   - gads 
IK - izpildu komiteja 
JKF - Jūras kara flote 
k/d - karaspēka daļa 
km - kilometrs 
LK(b)P CK - Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā  

komiteja 
l.  l.      - lieta 
lp. - lapa 
LKP - Latvijas Komunistiskā partija 
LPSR - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika 
LVA - Latvijas Valsts arhīvs 
m - metrs 
m2 - kvadrātmetrs 
m3 - kubikmetrs 
MP - Ministru Padome 
Nr. - numurs 
PSRS - Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 
rbļ. - rubļi 
š. g. - šā gada 
TKP - Tautas Komisāru Padome 
VDTK - Valsts drošības tautas komisariāts 
v. i. - vietas izpildītājs 
vietn.- vietnieks 
VKM - Valsts Kontroles ministrija 

 


