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Dundagas pagasts atrodas Ziemeļkurzemē,1 un no visiem Latvijas pagastiem tā teritorija 
vienmēr ir bijusi vislielākā – gan pirms Otrā pasaules kara teritoriālā iedalījuma, at-
rodoties Ventspils apriņķī, gan arī pašlaik – ar gandrīz divreiz mazāku platību – Talsu 
rajonā.2

Marģers Vestermanis, Andrievs Ezergailis, Bernhards Press u.c. autori savos 
darbos aplūkojuši koncentrācijas nometnes “Kaiserwald” filiāli Dundagā, kas pastā-
vēja 1943. un 1944. gadā.3 Savukārt Dundagas pagastā dzīvojošās skaitliski nelielās 
ebreju kopienas liktenis 1941. gada vasarā, kad to represēja gan padomju, gan nacistu 
totalitārais režīms, līdz šim nav pētīts. Darbā izmantoti muzeja un dokumentācijas 
centra “Ebreji Latvijā” (MEL) un Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) materiāli, kā arī 
bijušās LPSR MP VDK krimināllietas, kas tagad atrodas Latvijas Valsts arhīvā (LVA). 
Vācijas–PSRS kara sākumā izveidojušos situāciju Ventspils apriņķī palīdz izprast Jura 
Pavloviča,4 bet holokausta norisi – Rudītes Vīksnes5 pētījums.

Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem, Dundagas pagastā dzīvoja 44 ebreji.6 
Tiesa, seši vīrieši no tiem nebija pagasta pastāvīgie iedzīvotāji (sk. 1. pielikumu).7 
Iedzīvotāju skaita ziņā Dundagas pagasts tolaik bija ceturtā lielākā ebreju apdzīvotā 
vieta Ventspils apriņķī pēc apriņķa pilsētas Ventspils (1246), Ugāles pagasta (56) un 
Piltenes pilsētas (45).8

Lielākā daļa ebreju dzīvoja pagasta centrā Dundagā (1935. gada februārī 159), bet 
dažas ģimenes arī Vīdalē, Mazirbē, Kolkā, Ildzerē u.c. ciemos. 1935. gadā Dundagas 
ebreji bija izvietojušies 13 mājās. Jāpiebilst, ka nebija nevienas mājas, ko apdzīvotu 
tikai ebreji, jo viņi mita “zem viena jumta” ar latviešiem, lībiešiem, vāciešiem un poļiem. 
Nekustamie īpašumi piederēja tikai divām ebreju ģimenēm, pārējie īrēja telpas vec-
saimniecībās, jaunsaimniecībās, amatnieku saimniecībās, mežsargu mājās, Dundagas 
pagasta sabiedrībai un Dundagas savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrībai pie-
derošās ēkās (sk. 1. pielikumu). Dundagas pagastā dzīvojošie ebreji nodarbojās ar 
tirdzniecību, kokrūpniecību, amatniecību, zvejniecību un bija cieši saistīti ar Ventspils, 
Talsu un Valdemārpils ebreju kopienām.
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Latvijas Republikas laikā Ventspils apriņķa presē informācija par ebrejiem Dundagas 
pagastā bija skopa, visbiežāk saistīta ar dažādiem kriminālnoziegumiem, kurus izdarīja 
gan ebreji, gan citu tautību pilsoņi pret ebrejiem un viņu īpašumu. Savukārt padomju 
režīma gadā avīzē “Brīvā Venta” vienīgā ziņa par ebrejiem bija sakarā ar viņiem nacio-
nalizētajiem veikaliem (sk. 3. pielikumu).

1941. gada vasarā ebreju skaits Dundagas pagastā bija jau ievērojami mazāks nekā 
1935. gadā, jo, līdzīgi kā visā Latvijā, ebreji arvien vairāk pārcēlās dzīvot uz pilsētām.

1941. gada vasarā Dundagas pagasta ebrejus vispirms skāra padomju režīma re-
presijas. Ventspils apriņķī no 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem iedzīvotājiem gandrīz 
piektā daļa bija ebreji. Šajā dienā no Dundagas pagasta uz PSRS austrumu apgabaliem 
izsūtīja četrus ebrejus: Izraelu Izraelsonu (1868–1941) un Beru Izraelsonu (1900–?) no 
Dundagas ciema Izraelsona nama (Jaunā māja), Mozu Lemhenu (1885–1942) un Rozu 
Lemhenu (1885–1941) no Dundagas ciema Vecskrīveriem. No viņiem izdzīvoja tikai 
B. Izraelsons. 1941. gada 14. jūnija notikumi Dundagas pagastā bija raksturīgi pirmajai 
lielākajai padomju varas realizētajai deportācijai visā Latvijā kopumā – procentuāli re-
presijas visvairāk skāra ebrejus.10 Represēto ebreju īpatsvars Dundagas pagastā bija 
9,09% (4 cilvēki no 44).11

1941. gada 22. jūnijā sākās Vācijas–PSRS karš. Sarkanās armijas daļas un pa-
domju aktīvs Dundagu atstāja 1941. gada 27. jūnijā, bet pirmie vācu karavīri tur ieradās 
tikai 3. jūlijā.12

Jūnija beigās tajos Ventspils apriņķa pagastos, kuros vairs nebija padomju kara-
spēka, tika izraudzīti pagasta pagaidu vadītāji. Ja pagasta valde nebija cietusi 14. jūnija 
represijās, ietekmīgāko vietējo iedzīvotāju “tautas sapulce” atjaunoja amatā bijušo pa-
gasta vecāko vai kādu no valdes locekļiem.13 Tā kā bijušais Dundagas pagasta vecākais 
Valdis Ansis Legzdiņš (1886–1941) no Piltenes ciema Lodiņiem 1941. gada 14. jūnijā bija 
deportēts,14 par pagasta vecāko 1941. gada jūlijā iecēla Kārli Ādolfu Rozenfeldu (1905–
2000) no Gavsenes ciema Brūvergrīvu mājām, kurš šo amatu pildīja līdz 1943. gada no-
vembrim.15 Tomēr pagasta vecākajam nebija nekādas varas pār pašaizsardzības grupām 
un policistiem, kuri piedalījās represijās pret pagastā dzīvojošajiem ebrejiem.16

Latviešu pašaizsardzības vienības Ventspils apriņķī jau no paša sākuma tika vei-
dotas nevis policejiskiem, bet izteikti militāriem mērķiem. Vērmahta pulkveža-leitnanta 
Althofa (Althoff) Ventspils pašaizsardzības dienesta organizēšanas pavēle 1941. gada 
2. jūlijā norāda, ka pašaizsardzības dienests organizējams Dundagā, Ancē, Ģipkā, 
Kolkā un Mazirbē.17 Izņemot Anci, visi minētie ciemi, skatoties kartē, atradās Dundagas 
pagastā un veidoja novērošanas un aizsardzības līniju pret iespējamiem Sarkanās ar-
mijas uzbrukumiem no Sāremā salas (Sāmsala), kur padomju karaspēks pretojās vācu 
armijai līdz pat 1941. gada oktobrim. Dundagas pagastā, tāpat kā visā Ventspils apriņķī, 
pašaizsardzības grupas bija vērmahta komandieru pakļautībā, tās organizēja atbilstoši 
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vērmahta prasībām un 1941. gada vasarā tika norīkotas aizsargāt teritoriju, kuru frontes 
līnija neskāra tikai tāpēc, ka traucēja dabisks ūdensšķērslis – Irbes šaurums.18

Sākoties Vācijas–PSRS karam, 1941. gada 27. jūnijā Šloma Kisins devās prom no 
Dundagas kopā ar padomju aktīvistiem19 un, iespējams, paspēja evakuēties uz PSRS 
austrumu apgabaliem. Par veselu rindu ebreju nav skaidrības, vai viņi 1941. gada 
jūnija beigās vēl atradās Dundagas pagastā. Spriežot pēc LVVA esošajām Dundagas 
pagasta valdes iedzīvotāju reģistrācijas kartītēm (turpmāk – reģistrācijas kartītes; sk. 
2. pielikumu), ebreju skaits šajā laikā varēja būt apmēram 20 cilvēku, bet jāievēro, ka 
informācija daļā kartīšu ir nepilnīga.

Reģistrācijas kartītēs ir ziņas tikai par trijām ebreju ģimenēm, kuras bija palikušas 
Dundagas pagastā pēc padomju karaspēka aiziešanas. Rive Rozenšteina un Zoraks 
Rozenšteins 1941. gada 1. jūlijā no Vecskrīveriem pārcēlās uz Ildzeres ciema Suta-
niem,20 bet Jēkabs Rozenšteins šajās mājās 1941. gada 1. jūlijā ieradās no Ventspils.21 
Divi ebreji – Genehs Levenšteins un Feive Nahmans Steinbergs 1941. gada 16. jūlijā 
tika izrakstīti no Dundagas pagasta kā “aizceļojuši nezināmā virzienā”. G. Levenšteins 
1941. gada 8. jūlijā ieradās Dundagas pagasta Kalnciema Vecskrīveros no Ventspils, 
bet 1941. gada 16. jūlijā bija aizceļojis nezināmā virzienā.22 Viņa sieva Ete Levenšteina 
un bērni – Hiršs Levenšteins un Rahile Levenšteina arī 1941. gada 8. jūlijā bija iera-
dušies Vecskrīveros no Ventspils,23 bet nav zināms, kas ar viņiem noticis. Līdzīgi arī 
F. N. Steinbergs, kurš kopš 1937. gada dzīvoja Dundagas pagasta Kalnciema Segliņos, 
pēc tam Vecskrīveros un tikai 1941. gada 1. jūnijā pārcēlās uz Ventspili, 1941. gada 
8. jūlijā atgriezās Vecskrīveros no Ventspils, bet 1941. gada 16. jūlijā bija aizgājis ne-
zināmā virzienā.24 Iespējams, ka Vecskrīveros atgriezās arī viņa sieva Rivke Šore 
Steinberga un meita Dina Steinberga.25 Jēdzienam “aizceļojis nezināmā virzienā” varēja 
būt divas nozīmes: noslepkavots vai arestēts un pēc tam nosūtīts uz Ventspili.

Savukārt LVA krimināllietās atrodama informācija, ka 1941. gada jūnija beigās 
Dundagas pagasta Vīdales ciema Stūru mājās dzīvoja Niesens Rozenšteins un viņa 
trīs meitas – Roha Vihne, Zelda un Hane Rozenšteinas,26 bet Kolkas ciema Vecvagaru 
mājās – Boriss Vainšteins un viņa māte Rivka Vainšteina.27

Ir zināmi divi gadījumi, ko apstiprināja pēc Otrā pasaules kara veiktā ekshumācija, 
ka 1941. gada vasarā Dundagas pagasta Sabdagas un Vīdales ciemā tika noslepkavoti 
ebreji.

Ebreju slepkavošana Sabdagas ciemā
Sabdagas ciems atrodas netālu no Dundagas pie ceļa, kas cauri Ģibzdes ciemam iet 
tālāk uz Ventspili. Virzienā no Dundagas uz Ģibzdi pēc dažiem kilometriem ceļa labajā 
pusē ir Tūļu mājas (sk. karti).
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Tūļi

Latvijas karte tūrismam / Sast. un izdevis Šoseju un zemesceļu departaments. – Rīga, 1935.
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Par ebreju nošaušanu netālu no Tūļu mājām tika apsūdzēts Eduards Grīva (1910–
1970). Līdz 1940. gadam E. Grīvam bija uzvārds Rozefelds-Rozenfelds,28 savukārt LVA 
krimināllietas materiālos viņš visur dēvēts par Grīvu-Rozenfeldu.

E. Grīva Latvijas Republikas laikā bija Aizsargu organizācijas loceklis,29 lielsaim-
nieka dēls.30 Viņa vecākus – Andreju Rozefeldu-Rozenfeldu (1860–1941) un Matildi 
Rozefeldi-Rozenfeldi (1873–1945) 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja no Dundagas pagasta 
Gavsenes ciema Brūvergrīvu mājām.31 Sākoties Vācijas–PSRS karam, E. Grīva iestā-
jās pašaizsardzības grupā un piedalījās padomju aktīvistu arestos. No 1941. gada 
augusta beigām līdz vācu karaspēka kapitulācijai “Kurzemes katlā” E. Grīva dienēja 
Dundagas pagasta policijā un tupināja piedalīties padomju aktīvistu un viņu atbalstītāju 
arestēšanā. 1944. gada rudenī E. Grīvam piešķīra unteroficiera pakāpi, un viņš pildīja 
Dundagas pagasta Vīdales iecirkņa vecākā policista pienākumus. 1943. gada janvāra 
beigās E. Grīva 280. policijas bataljona sastāvā devās soda ekspedīcijā pret padomju 
partizāniem Baltkrievijā. Rota, kurā dienēja E. Grīva, nodedzināja četras sādžas un 
padzina no dzimtenes vairākus simtus mierīgo iedzīvotāju.32 Pēc kara E. Grīva līdz 
1946. gadam atradās Pečoru filtrācijas nometnē.33

1947. gada 2. septembrī E. Grīva tika arestēts.34 Viena no apsūdzībām E. Grīvam 
bija tā, ka viņš ar Hugo Franci Glimbergu-Glinbergu (1911–1949) nošāvis divus eb-
rejus.

Oskars Ahts (1920–1952) par ebreju slepkavošanu pie Sabdagas ciema Tūļiem 
liecināja:

“.. Tieši neatceros, vai tas bija 1941. gada 28. vai 29. jūnijā, es gāju uz mājām no 
Dundagas Ģibzdes ciema virzienā (pa ceļu Dundaga–Ventspils). Pa ceļam Dundagas 
pag. Kristlību dzirnavu apkārtnē satiku pašaizsardzības grupas dalībniekus Glinbergu 
Hugo un Grīvu Eduardu, abi brauca ar velosipēdiem, un abiem uz pleca bija šautene. 
Satikuši mani, viņi apstājās, Grīva uzrunāja mani vārdā un vaicāja, vai neesmu saticis 
pa ceļam divus vīriešus. Atbildēju, ka neesmu saticis, tad Glinbergs un Grīva pagriezās 
atpakaļ, sēdās uz velosipēdiem un brauca tajā pašā virzienā, kur gāju es. Neaizejot 
līdz Dundagas pag. Sabdagas ciemam, piektajā kilometrā no Dundagas mežā sa-
tiku Glinbergu, Grīvu un divus ebreju tautības vīriešus. Ebreji gāja pa ceļa vidu, bet 
Glinbergs un Grīva gāja nedaudz aizmugurē katrs pa savu ceļa pusi. Glinbergs un 
Grīva stūma velosipēdus un turēja uz pleca šauteni. Neviens neko neteica. Sākumā 
nodomāju, ka Glinbergs un Grīva ebrejus aizturējuši un vedīs uz Dundagu, jo tajā laikā 
Dundagā jau bija daudz arestētu ebreju un padomju aktīvistu. Pagājis viņiem garām, 
vairākas reizes, ziņkārības dzīts, atskatījos. Kad es palūkojās atpakaļ, atrodoties no 
viņiem apmēram 150 m, ieraudzīju, ka Glinbergs un Grīva nometuši grāvī velosipēdus 
un dzen ebrejus mežā, iedami Dundagas virzienā kreisajā pusē, un pēc dažām sekun-
dēm dzirdēju piecus vai sešus šautenes šāvienus. Tad sapratu, ka Glinbergs un Grīva 
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nošauj ebrejus. Kas tālāk notika, nedzirdēju un nevarēju redzēt, jo [pēc] 400 m ceļam 
ir pagrieziens. Otrajā dienā es dzirdēju vietējo iedzīvotāju sarunas, ka pie Sabdagas 
ciema nošauti divi ebreji. Apmēram pēc nedēļas gāju uz Dundagu un pretī tai vietai, 
kur Glinbergs un Grīva dzina ebrejus, iegāju mežā paskatīties. Aptuveni 30–40 m no 
ceļa ieraudzīja divas bedres, kur bija redzamas svaigas smiltis, bija redzams, ka tur 
kaut kas aprakts. Minēto vietu es varu uzrādīt arī tagad ..”35

Vēlākajās pratināšanas reizēs O. Ahts savu liecību nemainīja, tikai izlaboja, ka 
šāvienus dzirdējis nevis pēc dažām sekundēm, bet gan pēc vairākām minūtēm.36

1947. gada 18. augustā Tūļu ceļa galā noslepkavoto ebreju mirstīgās atliekas tika 
izraktas.37 O. Ahts arī piedalījās kapa atrakšanā, bet līķi pilnībā bija sairuši, to personību 
ne pēc kādām pazīmēm nevarēja noteikt.38

Latvijas PSR IeM karaspēka Kara tribunāls (KT) 1947. gada 30. novembrī Ventspilī 
pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.1a panta, piemērojot PSRS Augstākās Padomes Pre-
zidija 1943. gada 19. aprīļa dekrētu,39 piesprieda E. Grīvam 20 gadu katorgas darbos, 
ar tiesību ierobežošanu uz pieciem gadiem un mantas konfiskāciju.40

Pēc tiesas Rīgas 4. juridiskās konsultācijas advokāts P. Bogdanovičs 1947. gada 
2. decembrī kasācijas lūgumā E. Grīvas lietā rakstīja, ka viņa aizstāvamais E. Grīva 
neuzskata sevi par vainīgu divu ebreju nošaušanā kopā ar H. F. Glimbergu-Glinbergu. 
Viņš uzskatīja šo epizodi par nepietiekami izpētītu un pamatotu tikai uz to, ko liecināja 
O. Ahts, ar kuru E. Grīvam bijušas nedraudzīgas attiecības. Turklāt liecinieks noliedzis, 
ka H. F. Glimbergam-Glinbergam un E. Grīvam, kad viņš tos satika uz ceļa pie meža, 
bijušas lāpstas, kas izslēdzot iespēju, ka viņi aprakuši nošautos. O. Ahts personiski 
nav redzējis, ka E. Grīva nošauj divus ebrejus vai šaušanā tieši piedalījies, tāpēc tikai 
vien liecinieka dzirdētie šāvieni nevarot būt pierādījums tam, ka šāvis tieši E. Grīva, 
kā arī šajā gadījumā nevarot derēt kā netiešas pazīmes notikušā pierādīšanai.41 Ne-
iedziļinoties juridiskajās niansēs, dīvaini skan advokāta apgalvojums, ka, ja slepkavām 
tobrīd nebija lāpstu, tad viņi pēc tām nevarēja vēlāk aizbraukt un aprakt nošautos.

Lietuvas robežapsardzes apgabala IeM karaspēka KT 1948. gada 10. janvārī Viļņā 
nolēma Latvijas PSR IeM karaspēka KT spriedumu atstāt spēkā, bet notiesātā E. Grīvas 
un viņa advokāta kasācijas lūgumu par soda samazināšanu noraidīt.42

Notiesātā E. Grīvas liecības par to, kurš īsti noslepkavoja ebrejus pie Tūļu mājām, 
ir ļoti pretrunīgas. Pirms tiesas viņš liecināja, ka to izdarījuši policisti Arnolds Sebris un 
Siliņš.43 Savukārt, būdams ieslodzījumā Karagandas apgabalā, viņš lūgumā 1954. gada 
10. augustā LPSR ģenerālprokuroram un 1955. gada 22. februārī PSRS Augstākās 
Padomes Prezidijam rakstīja, ka ebrejus nošāvuši A. Sebris un H. F. Glimbergs-Glin-
bergs.44 Turpretī, kad E. Grīvu 1958. gadā etapēja no ieslodzījuma vietas Karagandas 
apgabalā uz nopratināšanu Rīgā, E. Grīva liecināja, ka viņš nevarot apgalvot, ka divus 
ebrejus Tūļu apkārtnē nošāvuši A. Sebris un H. F. Glimbergs-Glinbergs. Lūgumos viņš 
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rakstīja, ka A. Sebris un H. F. Glimbergs-Glinbergs nošāvuši šos ebrejus, pamatojoties 
uz to, ka 1941. gadā dzirdējis, kā tie abi stāstījuši, ka šāvuši ebrejus, bet, kad un kur 
viņi šāvuši un tieši kurus noslepkavojuši, to E. Grīva nezinot. Viņš varēja tikai apgalvot, 
ka pagastā daudzi runājuši par A. Sebra un H. F. Glimberga-Glinberga piedalīšanos 
ebreju nošaušanā.45

Laikā, kad E. Grīva rakstīja lūgumus un lūdza pārskatīt viņa spriedumu, dzīvo vidū 
vairs nebija neviena, kas varētu sniegt jaunas ziņas šajā lietā. O. Ahts mira 1952. gada 
16. jūlijā Rīgā.46 Nacionālie partizāni A. Sebris un H. F. Glimbergs-Glinbergs pēc kara 
tika nogalināti. A. Sebris (segvārds “Jaunais”) 1946. gada 8. maijā krita sadursmē ar 
padomju karaspēka vienību, kas bija aplenkusi viņa partizānu grupu.47 H. F. Glimbergs-
Glinbergs padomju karaspēka operācijas laikā 1949. gada 21. oktobrī pulksten 18.45 
tika nošauts no slēpņa.48

Lielākā daļa aptaujāto liecināja, ka pie Tūļiem noslepkavoti cilvēki, bet neko kon-
krētu nezināja.49 Dažus jaunus faktus sniedza divi liecinieki. Kārlis Pelds (1906) nacistu 
okupācijas laikā dzīvoja Dundagas pagasta Mazblāķu mājās apmēram 2,5 km attālumā 
no Tūļiem. Viņš 1957. gada 23. septembrī apstiprināja, ka 1941. gada vasarā netālu 
no Tūļiem apmēram 50 m no Dundagas–Ventspils ceļa mežā atrasta aizbērta bedre 
ar tur apraktiem cilvēkiem, no kuras izplatījās līķu smaka.50 Savukārt Dundagas pa-
gasta iedzīvotājs Pāvels Sologubovs (1925) 1957. gada 17. martā liecināja, ka nacistu 
okupācijas laikā viņš, padzirdējis, ka Tūļu apkārtnē nošauti ebreji, ejot garām šai vietai, 
iegriezies mežā un apmēram pēc 30–40 m redzējis svaigu kapu.51 Ne P. Sologubovs, 
ne K. Pelds nezināja, cik cilvēku pie Tūļiem nošauts un aprakts. P. Sologubovs ap-
stiprināja, ka iedzīvotāju vidū bijušas runas par to, ka Tūļu māju saimnieka znots Kārlis 
Zvaigzne (1910–1945?) arī piedalījies ebreju šaušanā Tūļu māju apkārtnē, bet viņu 
pašu nogalinājuši padomju izpletņlēcēji.52 Pēc citas versijas viens no K. Zvaigznes Tūļu 
ceļa galā nošautajiem ebrejiem bijis no Dundagā dzīvojošās Izraelsonu ģimenes, bet 
K. Zvaigzni nošāvis kāds viņa kolēģis – Dundagas policists, kad viņi kara beigās mežā 
rakuši bunkuru un sastrīdējušies.53

1959. gada 1. decembrī Mordovijas APSR Augstākās tiesas pastāvīgā sesija 
nolēma E. Grīvu atbrīvot.54 1970. gada 23. oktobrī E. Grīva gāja bojā auto avārijā.55 
1995. gada 19. septembrī E. Grīva pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas slēdziena 
netika reabilitēts.56

Ebreju slepkavošana Vīdales ciemā
Otra ebreju slepkavošanas vieta 1950. gadā tika atklāta Vīdales ciema Melnegļu 

māju ganībās netālu no Vīdales skolas. Šī vieta ir aptuveni 12 km attālumā no Dun-
dagas virzienā uz Vīdali ceļa labajā pusē (sk. karti).
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Padomju represīvie orgāni izmeklēšanas procesā tā arī nenoskaidroja, kurš Dun-
dagas pagasta ebrejs šeit noslepkavots – Niesens Rozenšteins no Vīdales ciema 
Stūriem vai Boriss Vainšteins no Kolkas ciema Vecvagariem.

N. Rozenšteinam Vīdales ciemā piederēja veikals. Viņa sieva 1940. gadā bija mi-
rusi, un, karam sākoties, viņš Vīdales ciema Stūru mājās dzīvoja kopā ar savām trim 
mazgadīgajām meitām Rohu Vihni, Zeldu un Hani. 1941. gada 14. jūnijā deportētās 
Vīdales ciema Lauku (Tilde) saimnieces Elzas Vītolas (1911–1949) māju kratīšanas 
laikā N. Rozenšteins bija viens no pieaicinātajiem lieciniekiem.57

Jāpiebilst, ka padomju izmeklētāji N. Rozenšteina vārdu pārkrieviskoja, visos do-
kumentos viņu dēvējot par Nikolaju.

Arī B. Vainšteinam un viņa mātei Rivkai Vainšteinai Kolkā piederēja veikals. 
20. gadsimta 30. gadu vidū Vecvagaros dzīvoja vēl vairāki Vainšteinu ģimenes locekļi, 
bet 1941. gadā viņi jau bija izceļojuši uz citām Latvijas vietām. B. Vainšteins nebija 
precējies.

Bijušais Kolkas ciema iedzīvotājs Kārlis Petoks (1929), raksturojot B. Vainšteinu 
un Vecvagaru mājas, atceras:

““Vecvagaru” māju pirms Otrā pasaules kara apdzīvoja ebreju Vainšteinu ģimene. 
Vecajam Vainšteinam [B. Vainšteina tēvam Zēligam Vainšteinam (1870–1937). – Dz. Ē.] 
tur bija sīkpreču tirgotava. Sestdienās (sabatā) tirgotava bija slēgta. Tad vecais lasīja 
Talmudu un neandelējās. Cūkgaļu un zivis, kam nav zvīņu (salakas, zuši), neēda, jo 
to neatļāva Ābrahāma likumi. Toties viņa dēls Boriss bija aktīvs un sabiedrisks cilvēks. 
Viņam bija skaists izbraucamais zirgs un “pedervāģi”. Reizēm viņš rīkoja trakus iz-
braucienus un vizināšanos ar dāmām. Borisam bija arī gramofons ar lielu tauri (varbūt 
vienīgais tālaika ciemā), un reizēm tika sarīkoti danču vakari Biedrības namā. Vācu 
(kara) laikā šī māja stāvēja tukša, bet pēckara gados tur ierīkoja kokapstrādāšanas 
darbnīcu. Tās vadītājs bija kāds iebraucējs Žagars. Tālāk – apmēram 200 m uz jūras 
pusi vecsaimnieku laikā bija liela, gara saimniecības māja (kūts, šķūnis, ratnīca). 
To nojauca un pēckara gados ierīkoja zāģētavu un pirmo elektrostaciju ar tvaika 
lokomobili, kas deva gaismu visam ciemam, zivju apstrādes fabrikai, mehāniskajai 
darbnīcai ..”58 

Pie Vecvagaru mājas atradās arī neliels lūgšanu namiņš.59

1940.–1941. gadā B. Vainšteins nēsāja komjaunieša nozīmi, iestājās VK(b)P 
biedra kandidātos un darbojās milicijas atbalsta brigādē. 1941. gada 14. jūnijā, kad 
tika deportēts Kolkas ciema Kristu mājās dzīvojošais vecākais policists Augusts 
Grīnvalds (1895–1942) un viņa ģimene, B. Vainšteins piedalījās kratīšanā kā piln-
varotais.60

1941. gada pavasarī no Kolkas aizbrauca Sarkanās armijas celtniecības ba-
taljons, kas militārā īpašuma un pārtikas noliktavas apsargāšanai atstāja trīs 
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sarkanarmiešus. Jau pirmajās kara dienās 1941. gada jūnijā padomju robežsargu 
garnizons atstāja Kolku,61 ciemā palika tikai trīs minētie sarkanarmieši. Nākamajā 
dienā pēc robežsargu aiziešanas Kolkas mežzinis Andžs Dārziņš, vēlāk pašaiz-
sardzības grupas vadītājs, savās mājās – mežniecībā sarīkoja iedzeršanu trim 
ciema vīriem – Andrejam Hausmanim (1901–?) un Vilim un Arvīdam Staltiem, kuri 
kopā ar viņu vēlāk veidoja pašaizsardzības grupas pamatkodolu. Iedzeršanas lai-
kā A. Dārziņš uzstājās ar runu, kurā blakus citiem pašaizsardzības uzdevumiem 
minēja arī Latvijā palikušo ebreju iznīcināšanu. Kad sapulces dalībnieki četratā 
bija izdzēruši litru degvīna, viņi sapulcēja savus atbalstītājus un devās arestēt 
sarkanarmiešus. A. Dārziņš aplenktajiem sarkanarmiešiem piedāvāja nolikt ieročus 
un padoties, nepaklausības gadījumā draudot viņus nošaut. Sarkanarmieši sākumā 
iebilda, bet, redzēdami savu bezpalīdzību, padevās un nodeva ieročus – ložmetē-
jus, šautenes un granātas. Tajā pašā dienā Kolkas ciema pašaizsardzības grupas 
locekļi arestēja arī Minnu Drīksnu (1897–?) un viņas divus bērnus par to, ka viņas 
vīrs Rūdolfs Drīksna 1940.–1941. gadā bijis Dundagas pagasta izpildu komitejas 
loceklis un iecirkņa milicijas pilnvarotais Kolkas ciemā.

Tajās dienās Kolkas apkārtnē tika aizturēts arī R. Drīksne (viņš arī Drīksna) un 
B. Vainšteins, kuri nesekmīgi mēģināja evakuēties no Latvijas. Nav skaidrs, tieši 
kurā datumā notikuši šie aresti. Dažādās liecībās datumi svārstās no 25. jūnija līdz 
pat 1. jūlijam. Arī M. Drīksna 1950. gadā nevarēja pateikt precīzu datumu, kad viņu 
arestēja, bet skaidri atcerējās, ka tas noticis pusdienas laikā ap pulksten 12–13 un 
tajā laikā vāciešu Kolkā vēl nav bijis.62 Vācieši Kolkā, iespējams, ienāca apmēram 
6.–7. jūlijā.63

Par B. Vainšteina pazušanu un iespējamo viņa nogalināšanu konvojēšanas laikā 
no Kolkas uz Dundagu tika notiesāts Kolkas ciema pašaizsardzībnieks Andrejs Arnolds 
Rozenfelds (1906–?) no Rožlauku mājām un Kolkas ciema vecākais Jānis Petoks 
(1882–1953) no Vagaru mājām.

1945. gada 7. jūlijā pulksten 11 Kolkā 4. robežapsardzes komandantūras 5. nodaļas 
karavīri arestēja A. A. Rozenfeldu.64

1941. gada jūnija beigās A. A. Rozenfelds, kurš Latvijas Republikas laikā kopš 
1932. gada bija aizsargs un Kolkas ciemā pildīja policijas palīga pienākumus, pie-
krita Kolkas mežziņa Andža Dārziņa priekšlikumam kļūt par pašaizsardzības grupas 
locekli un apsargāt Baltijas jūras piekrasti un dažādus citus objektus, patrulēt, veikt 
tvarstīšanas un pārmeklēt mežu masīvu, lai arestētu atpalikušās Sarkanās armijas 
militārpersonas, padomju varai lojāli noskaņotas personas un ebrejus. Pašaizsardzības 
dienestu A. A. Rozenfelds pildīja apmēram mēnesi. Pēc tam līdz 1942. gada martam 
viņš nodarbojās ar zvejniecību un strādāja meža darbos, bet 1942. gada aprīlī iestājās 
vācu “Hilfszollmann”, kur dienēja līdz 1944. gada oktobrim.65
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Jāatzīmē arī, ka A. A. Rozenfelds 1941. gada 3. augustā mežā netālu no Melnsila 
ciema piedalījās sadursmē ar padomju kara jūrniekiem, kuri bija ieradušies no Sāremā, 
varonīgi pretojās milzīgajam vācu karavīru un latviešu pašaizsardzībnieku pārsvaram, 
tomēr gandrīz visi krita.66

J. Petoks tika arestēts 1950. gada 28. maijā Kolkā.67

Kolkas ciema Vagaru māju saimniekam J. Petokam salīdzinājumā ar citiem šī 
ciema zvejniekiem bija turīga saimniecība. Daudzus gadus J. Petoks bija Kolkas ciema 
vecākais. No Latvijas Brīvības kara līdz 1935. gadam J. Petoks darbojās Aizsargu 
organizācijā, no kuras izstājās sliktās veselības dēļ. 1940. gadā pēc padomju varas 
nodibināšanas J. Petoks tika atcelts no vecākā amata. 1940.–1941. gadā Kolkas ciems 
bija Dundagas pagasta sastāvā un pagasta izpildkomiteja atradās Dundagas miestiņā. 
Dundagas pagasta izpildkomitejas pārstāvis un vienlaikus iecirkņa milicijas pilnvarotais 
Kolkas ciemā bija Rūdolfs Drīksna. Padomju varas laikā J. Petoks sniedza palīdzību 
R. Drīksnam dažādu saimniecisku jautājumu atrisināšanā, piemēram, organizēja malkas 
pievešanu skolai utt. Dažas dienas pēc Vācijas–PSRS kara sākuma R. Drīksnu aiz-
turēja Mazirbē vietējie pašaizsardzībnieki un nosūtīja uz Ventspili. R. Drīksna pazuda 
bez vēsts. Tā kā J. Petokam bija pietiekama praktiskā darba pieredze ciema vecākā 
amatā, 1941. gada jūnija beigās viņš pēc Kolkas ciema pašaizsardzības grupas va-
dītāja A. Dārziņa priekšlikuma no jauna pasludināja sevi par Kolkas ciema vecāko. 
Kad 1941. gada jūlijā ar nacistu okupācijas varas atļauju tika formēta Dundagas pa-
gasta valde, J. Petoks ciema vecākā amatā tika apstiprināts oficiāli un to pildīja līdz 
1942. gada vasarai. J. Petoks norīkoja ciema iedzīvotājus dažādos darbos un ziņoja 
Dundagas pagasta valdei par personām, kuras nepildīja viņa rīkojumus, kādēļ atsevišķi 
pilsoņi tika sodīti. 1942. gada vasarā slimības dēļ J. Petoks nespēja turpināt šo darbu 
un uzrakstīja pagasta valdei lūgumu atbrīvot viņu no ciema vecākā pienākumiem. Turp-
mākajā nacistu okupācijas periodā J. Petoks strādāja personiskajā lauku saimniecībā, 
kā arī nodarbojās ar zvejniecību.68

B. Vainšteins, nepaspēdams pirmajās kara dienās evakuēties no Latvijas uz PSRS 
austrumiem, īsu laiku dzīvoja nelegāli. Andrejs Hausmanis, Francis Adamkovičs un 
citi Kolkas pašaizsardzībnieki vairākkārt no slēpņa novēroja Vecvagarus, lai aizturētu 
B. Vainšteinu gadījumā, ja viņš apmeklētu savas mājas.69

1941. gada jūnija beigās A. Dārziņam kļuva zināms, ka B. Vainšteins slēpjas kādās 
mājās Melnsila ciemā (apmēram 12 km no Kolkas). Pēc A. Dārziņa pavēles pašaizsar-
dzībnieks Andrejs Freimanis (1911–1979) ar motorlaivu aizveda no Kolkas uz Melnsilu 
A. A. Rozenfeldu un Viktoru Grīnfeldu (1915). A. A. Rozenfelds bija apbruņots ar šauteni 
vai medību ieroci, bet A. Freimanim un V. Grīnfeldam ieroča nebija. Izkāpuši krastā, 
A. A. Rozenfelds un V. Grīnfelds devās uz Melnsila ciemu un atveda arestēto B. Vain-
šteinu, bet A. Freimanis tajā laikā atradās pie laivas un gaidīja. Atgriežoties Kolkā, laivu 
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piestātnē atbraucējus sagaidīja ar šauteni apbruņotais A. Hausmanis, un B. Vainšteinu 
aizveda pie A. Dārziņa uz mežniecību.70 B. Vainšteinu ieslodzīja Kolkas mežniecības 
virtuvē, bet Kolkas pašaizsardzībnieki viņu apsargāja. Otrā dienā pēc B. Vainšteina 
aresta pie J. Petoka ieradās pašaizsardzībnieks Kārlis Jānis Freibergs (1906–?)71 un 
prasīja J. Petokam norīkot pajūgu, lai aizvestu B. Vainšteinu uz Dundagu. Tā kā Kolkas 
ciema iedzīvotāji atsacījās, tad J. Petoks nolēma to izdarīt pats.

Visās pratināšanas reizēs, konfrontācijās un tiesas sēdēs J. Petoks apgalvoja, ka 
viņš 1941. gada jūnijā no rīta ar savu pajūgu kopā ar pašaizsardzībniekiem A. A. Rozen-
feldu un V. Grīnfeldu esot aizvedis B. Vainšteinu uz Dundagu un nodevis policijā, vakarā 
atgriezies Kolkā un par B. Vainšteina nošaušanu neko nezinot.72 Dundagā J. Petoks 
neesot redzējis, kam A. A. Rozenfelds un V. Grīnfelds nodevis B. Vainšteinu, jo pēc 
vienas versijas viņš tajā brīdī aizgājis uz veikalu,73 bet pēc citas – palicis tirgus laukumā 
pie pajūga.74

Savukārt, izmeklējot A. A. Rozenfelda lietu, padomju izmeklētāji B. Vainšteina 
liktenim pievērsa vēl mazāk vērības nekā J. Petoka krimināllietā. A. A. Rozenfelds 
apgalvoja, ka viņš ar V. Grīnfeldu un J. Petoku B. Vainšteinu nogādājis Dundagā un 
nodevis policijas priekšniekam, kura uzvārdu nezinot.75

Tikai apsūdzētā J. Petoka dēls Osvalds Kārlis Petoks (1916–1992) liecināja, ka 
viņa tēvs aizvedis B. Vainšteinu līdz Dundagai.76 Pārējie liecinieki bija dzirdējuši, ka 
B. Vainšteins nogalināts Vīdales ciemā, bet nošaušanas faktu, protams, neviens no 
viņiem nebija redzējis.77

Piemēram, izraksts no liecinieka Andreja Petoka (1923–1996) 1950. gada 
23.–24. septembra pratināšanas protokola:

“Jautājums: Kas jums zināms par Petoka Jāņa Pētera d. noziedzīgo darbību vācu 
okupācijas periodā?

Atbilde: Petoks Jānis Pētera d. ir mans tēvocis [..]
1941. gada jūnijā pašaizsardzībnieki arestēja VK(b)P biedra kandidātu Borisu Vain-

šteinu. Petoks Jānis Pētera d. ar savu zirgu un pajūgu kopā ar pašaizsardzībniekiem 
Rozenfeldu Andreju Kārļa d. un Grīnfeldu Viktoru (1944. gadā Grīnfelds aizbēga uz 
Zviedriju, bet Rozenfeldu A. pēckara periodā arestēja MGB orgāni) konvojēja Borisu 
Vainšteinu un pa ceļam uz Dundagu it kā nošāvuši viņu Dundagas rajona Vīdales 
ciema apkārtnē.

Jautājums: No kurienes jums zināms, ka Borisu Vainšteinu konvojētāji nošāva?
Atbilde: Par to, ka Boriss Vainšteins nošauts 1941. gada jūnijā, kad viņu konvojēja 

uz Dundagu, runāja daudzi Kolkas c[iema] iedzīvotāji jau vācu okupācijas laikā.
1948. gadā (neatceros, kurā mēnesī) sarunā ar mani Petoks Jānis Pētera d., 

ieradies mana tēva mājā, stāstīja, ka Borisu Vainšteinu viņi līdz Dundagas policijai 
neesot aizveduši, bet nošāvuši Vīdales ciema apkārtnē. Turklāt viņš teica, ka viņam 
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nenācies būt tiešajam izpildītājam, jo viņam nebijis ieroča, tāpēc viņš tikai vērojis, 
kā Borisu Vainšteinu nošāvuši Rozenfelds Andrejs Kārļa d. un Grīnfelds Viktors. 
Kāda iemesla pēc mūsu starpā sākās saruna par šo tēmu, neatceros.

Tomēr 1950. gada maija beigās, pēc tam kad MGB orgāni bija arestējuši manu 
tēvu Petoku Kārli Pētera d., es gāja pa lauku uz kolhoza zirgu ganībām un satiku 
Petoku Jāni Pētera d., kurš sarunā par mana tēva aresta iemesliem izteica domu, 
ka viņš arestēts bez jebkāda iemesla, tūlīt arī piebilzdams, ka viņš, t.i., Petoks Jānis, 
vedis Borisu Vainšteinu uz Dundagas policiju un, kā redzams, pagaidām vēl neuz-
skata mani par vainīgu, tomēr nezinu, kas man būs par to, ka es aizvedu Borisu 
Vainšteinu uz Dundagu.

Tādējādi divās sarunās ar mani Petoks Jānis Pētera d. par vienu un to pašu 
faktu – Borisa Vainšteina likteni – deva atšķirīgus argumentus par viņa konvojēšanu 
uz Dundagu ar Petoka Jāņa līdzdalību. Kas ir īstenība – vai tas, ka Vainšteins tika 
pa ceļam uz Dundagu nošauts vai tika nogādāts Dundagas policijā, – man ir grūti 
liecināt ..”78

Nikolajs Ešentāls (1891–1979) no Kolkas ciema Upmaļiem 1941. gada jūnija 
beigās, priekšpusdienā, atrazdamies Rīgas līča krastā laivu piestātnē, redzēja, kā 
J. Petoks savā pajūgā kopā ar pašaizsardzībniekiem A. A. Rozenfeldu un V. Grīnfel-
du, kuri bija apbruņoti ar šautenēm, konvojēja pa ceļu uz Dundagu B. Vainšteinu. 
Pēcpusdienā N. Ešentāls redzēja, ka pajūgs atgriežas, jo viņš tajā laikā gāja uz 
piestātni pārbaudīt zvejas tīklus. J. Petoks un konvojētāji atgriezās tik ātri, ka tik 
īsā laikā nebija iespējams aizvest arestēto B. Vainšteinu uz Dundagu, nodot polici-
jai un pašiem atgriezties Kolkā. Kad pajūgs bija blakus N. Ešentālam, viņš prasīja 
V. Grīnfeldam, kāpēc viņi tik ātri atgriezušies un kur likuši B. Vainšteinu. V. Grīnfelds 
atbildējis, ka B. Vainšteinu viņi pa ceļam esot atlaiduši un likuši iet tālāk kājām uz 
Dundagas policiju.79

Līdzīgi vēl vairāki vietējie iedzīvotāji, piemēram, Andrejs Rozenfelds (1901–1972),80 
Andrejs Rozenfelds (1911),81 Pēteris Frīdmanis (1912–1986)82 u.c., atrodoties jūras 
krastā, redzēja B. Vainšteina konvojēšanu uz Dundagu un konvojētāju trijotnes pār-
lieku ātro atgriešanos.

Savukārt Vīdales ciema iedzīvotāji bija redzējuši, ka arestētais B. Vainšteins aiz-
vests garām Vīdales veikalam, bet pēc 30 minūtēm J. Petoks, kuru tuvākajā apkārtnē 
parasti nesauca uzvārdā, bet pēc mājasvārda par Vagaru, ar abiem konvojētājiem 
atgriezies atpakaļ pie veikala. Tā kā no Vīdales līdz Dundagai ir apmēram 14 kilo-
metru, kurus viņi nevarēja nobraukt pusstundā, iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka 
B. Vainšteins pa ceļam nošauts.83 Turklāt J. Petoks, V. Grīnfelds un A. A. Rozenfelds, 
apstājušies pie Vīdales veikala, lai nopirktu papirosus, sarunājušies ar ciema iedzīvo-
tājiem – un kāds no viņiem teicis, ka tagad esot “par vienu maitu mazāk”84.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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Īstas skaidrības par B. Vainšteina likteni nebija arī Dundagas rajona Kolkas ciema 
izpildkomitejai, kurai nācās atbildēt uz padomju represīvo orgānu pieprasījumiem. 
Kolkas ciema izpildkomitejas 1950. gada 26. jūnija izziņā teikts, ka B. Vainšteins 
līdz kara sākumam strādājis Kolkas zivju fabrikā un 1940.–1941. gadā bijis padomju 
aktīvists. Kara pirmajās dienās 1941. gada jūnijā B. Vainšteinu arestējuši vietējie 
pašaizsardzībnieki un bijušais ciema vecākais J. Petoks viņu izvedis uz Dundagu, 
bet pa ceļam Vīdales skolas apkārtnē konvojētāji B. Vainšteinu nošāvuši.85 Savukārt 
1950. gada 8. novembrī Kolkas ciema Darbaļaužu deputātu padome jau apliecināja, 
ka B. Vainšteina liktenis pēc viņa aizvešanas uz Dundagu neesot zināms.86

Skaidrību neieviesa arī 1950. gada 23. jūlijā veiktā ekshumācija, jo nebija 
iespējams noteikt, kurš īsti nogalināts Vīdales ciema Melnegļu māju ganībās.87 
Ekshumācijas komisija konstatēja, ka noslepkavotajam cilvēkam ir zelta zobs, tad 
arestēto J. Petoku un lieciniekus pratināja par B. Vainšteina un N. Rozenšteina 
izskatu un vai viņiem bijuši zelta zobi. J. Petoks atcerējās, ka B. Vainšteins bijis 
vidēja auguma, vidēja platuma krūšukurvi, galva vidēja izmēra un, konvojējot uz 
Dundagu, viņš bijis ģērbies uzvalkā, melnos, paīsos ādas svārkos ar divrindu pogām 
(тужурка) un zābakos, bet neatcerējās, vai B. Vainšteinam bijuši krāsainā metāla 
zobi.88 Savukārt liecinieki apstiprināja, ka zelta zobi bijuši gan B. Vainšteinam,89 gan 
N. Rozenšteinam.90

J. Petoka krimināllietas izmeklēšanas laikā padomju represīvās iestādes sākumā 
bija pārliecinātas, ka Vīdales ciemā nošauts B. Vainšteins, bet vēlāk pēc vairāku 
Vīdales ciema iedzīvotāju nopratināšanas sāka šaubīties par šo versiju, pieļaujot 
iespējamību, ka nogalinātais tomēr ir N. Rozenšteins.

Nora Feldmane (1920) izmeklētājam sniedza šādas atbildes:
“Jautājums: Kur jūs dzīvojāt un ar ko nodarbojāties 1941. gadā?
Atbilde: No 1941. gada janvāra līdz 1941. gada jūlijam es dzīvoju Latvijas PSR 

Dundagas rajona Vīdales ciemā. Strādāju par pārdevēju Dundagas patērētāju bied-
rības veikalā Vīdales ciemā. No 1941. gada jūlija es atbrīvojos no darba veikalā un 
pārbraucu dzīvot pie vecākiem Dundagas rajona Cirstes ciema Bērzvadu mājās. 
1941. gada rudenī aizbraucu dzīvot uz Mītavu (Jelgavu), kur nodzīvoju līdz 1944. gada 
vasarai.

Jautājums: Kas bija pārzinis Vīdales ciema veikalā, kurā jūs strādājāt par pārdevēju 
1941. gada pirmajā pusē?

Atbilde: Dundagas patērētāju biedrības veikala pārzinis tajā laikā, kad es strā-
dāju par pārdevēju, bija Vīdales ciema iedzīvotājs Rozenšteins Nikolajs (tēvavārdu 
neatceros).

Jautājums: Kur jūs dzīvojāt Vīdales ciemā tajā laikā, kad strādājāt par pārdevēju 
veikalā, un kas dzīvoja tajā mājā kopā ar jums?
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Atbilde: Būdama pārdevēja, es dzīvoju tajā pašā mājā, kur atradās Vīdales ciema 
veikals. Blakusdzīvoklī tajā pašā mājā dzīvoja Rozenšteins Nikolajs un viņa trīs bērni. 
Bez Rozenšteina ģimenes un manis tajā mājā neviens cits nedzīvoja.

Jautājums: Kas jums zināms par Rozenšteina Nikolaja un viņa ģimenes lik-
teni?

Atbilde: 1941. gada jūnija pēdējos vai jūlija pirmajos datumos (precīzu datumu 
neatceros) pulksten 9 vai 10 vakarā pie mājas, kurā es dzīvoju, piebrauca vieglā 
automašīna (no kurienes ieradās mašīna, es nezinu), no kuras izkāpa divi cilvēki 
privātā un iegāja dzīvoklī pie Rozenšteina Nikolaja. Es tajā laikā atrados veikala 
telpās. Dažas minūtes pēc tam, kad Rozenšteina dzīvoklī iegāja divi ar automašīnu 
atbraukušie pilsoņi (viņi divatā arī atbrauca), kāds no Rozenšteina ģimenes (cik man 
stāv prātā – meita) aicināja mani ienākt viņu dzīvoklī. Klausot lūgumam, es iegāju 
Rozenšteina dzīvoklī, kur viens no atbraukušajiem (ieradušies izrādījās man nepa-
zīstamas personas) sacīja man, ka viņi arestējuši Rozenšteinu Nikolaju, un piedāvāja 
man pieskatīt viņa mazgadīgos bērnus, t.i., Rozenšteina Nikolaja bērnus vecumā no 
četriem līdz piecpadsmit gadiem.

Pēc tam ieradušās personas izveda Rozenšteinu Nikolaju uz ielas, iesēdināja sev 
līdzās automašīnā, ar kuru atbrauca, un mašīna aizbrauca Dundagas miesta virzienā 
apmēram pulksten 10 vakarā.

Kad Rozenšteinu Nikolaju izveda no dzīvokļa, tad viņu arestējušās perso-
nas brīdināja mani, lai es par šo faktu nevienam neziņotu. Par ko tika arestēts Ro-
zenšteins Nikolajs, kā arī par viņa likteni pēc aresta es neko neesmu dzirdējusi un 
nezinu.

Dažas dienas pēc Rozenšteina Nikolaja aresta pie mājas, kurā dzīvoja viņa bērni, 
atbrauca trīs policisti no Dundagas, kuri ar automašīnu aizveda Dundagas virzienā 
visus Rozenšteina Nikolaja bērnus, pēc tam par viņu likteni es arī neko neesmu dzir-
dējusi. Rozenšteina Nikolaja sieva nomira pirms kara, tāpēc viņš dzīvoja ar bērniem 
viens [..]

Jautājums: Vai personām, kuras arestēja Rozenšteinu Nikolaju, bija ieroči?
Atbilde: Vai personas, kuras arestēja Rozenšteinu Nikolaju, bija apbruņotas vai 

ne, es precīzi nezinu. Ja viņi bija apbruņoti, tad tikai ar kabatas ieročiem, jo šautenes 
vai automātus es neredzēju ..”91

Nacistu okupācijas laikā Vīdales ciema Melnegļu mājās dzīvojošā Emīlija Uz-
barte (1870–?) liecināja, ka redzējusi, kā 1941. gada jūnija beigās trīs nepazīstamas 
personas devušās mežā netālu no Melnegļu mājām, bet no meža iznākuši tikai divi 
cilvēki – iespējamie N. Rozenšteina slepkavas.

“Jautājums: Kādu apsvērumu dēļ Vīdales ciema iedzīvotāji uzskata, ka Rozenšteins 
Nikolajs nošauts mežā Melnegļu māju tuvumā, kurās jūs dzīvojāt?

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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Atbilde: Sarunās ar Vīdales ciema iedzīvotājiem (ar kuru konkrēti, es sirmā vecu-
ma dēļ neatceros) man bija zināms, ka kādā vakarā 1941. gada jūnija beigās Vīdales 
ciemā ieradušās nezināmas personas (no kurienes, nezinu) arestējušas Rozenšteinu 
Nikolaju.

Tajā pašā vakarā (pirms krēslas) es no sava dzīvokļa Melnegļu mājās pa logu 
redzēju, ka pa ceļu no Vīdales uz Dundagu (ceļš no manas mājas ir 15–20 metru 
attālumā) brauca vieglā automašīna, kas apstājās iepretī manas mājas logiem. No 
mašīnas izkāpa trīs cilvēki (kurus es neatpazinu), kuri devās pa meža ceļu, kas ved 
no manas mājas dziļāk mežā. Vai šīm personām bija ieroči, es neievēroju. Apmēram 
30 minūtes pēc tam no meža iznāca tikai divi cilvēki, kuri iesēdās uz ceļa atstātajā 
automašīnā un aizbrauca Dundagas virzienā. Pēc dažām dienām tajā apkārtnē, 
uz kurieni bija aizgājušas ar automašīnu atbraukušās personas, mans radinieks 
Uzbarts Kārlis atrada svaigi izraktas zemes un smilšu vietu, kurā it kā bijušas asins 
pēdas.

Pie šīs vietas, ko mežā atrada Uzbarts Kārlis, es negāju, bet dzirdēju no Vīdales 
ciema iedzīvotājiem (no kura, neatceros), ka it kā tajā vietā nošauts Rozenšteins 
Nikolajs.

Jautājums: Vai bija vēl kādi pilsoņu nošaušanas gadījumi Vīdales ciema apkārtnē 
1941. gada vasarā?

Atbilde: Kādu pilsoņu nošaušanas gadījumu Vīdales ciema apkārtnē kā 1941. gadā, 
tā arī sekojošā vācu okupācijas periodā, izņemot to, par kuru es liecināju, nebija.

Jautājums: Vai jūs esat pārliecināta par to, ka mašīna pretī jūsu mājai 1941. gada 
vasarā (jūnija beigās) apstājās vakarā?

Atbilde: Jā, esmu pārliecināta. Es labi atceros, ka tad, kad pretī manai mājai 
apstājās vieglā automašīna, no kuras izkāpa trīs cilvēki, kuri aizgāja meža dziļumā, 
bet no meža atgriezās divi, bija vakars pirms krēslas iestāšanās, apmēram pulksten 
22 un 30 minūtēs.

Jautājums: Vai tad, kad šie trīs cilvēki, izkāpuši no mašīnas, iegāja mežā, jūs 
nesadzirdējāt šāvienus?

Atbilde: Es nepiešķīru nekādu nozīmi tam, ka mežā iegāja cilvēki, un tāpēc ne-
ieklausījos un šāvienu skaņu nedzirdēju ..”92

Melnegļu mājās kara sākumā dzīvoja arī E. Uzbartes radinieks drēbnieks Kārlis 
Uzbarts (1880–?). Viņš ne vienreiz vien bija šuvis apģērbu N. Rozenšteinam un viņa 
ģimenei. 1941. gada jūlijā, neilgu laiku pēc tam, kad N. Rozenšteins tika arestēts, 
K. Uzbarts, izdzenot lopus ganībās, pamanīja, ka divas govis meža pļavā kārpa svai-
gi uzbērtu zemi, tādējādi norādot, ka tur var būt asinis vai ierakts līķis. Šajā vietā 
K. Uzbarts ievēroja smiltīs asiņu pēdas, kā arī divus papirosa izsmēķus un tukšu 
sērkociņu kastīti. Atrakt zemi K. Uzbarts neuzdrošinājās, bet, saskatīdams noziegumu, 
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zvanīja par to Dundagas policijai, taču policijas darbinieks atbildēja, ka tā neesot viņa 
darīšana, kas tur noticis. Tomēr K. Uzbarts lūdza, lai ierastos policisti un noskaidrotu, 
kas noticis viņa ganībās. Dažas dienas pēc tam K. Uzbarts atkal atnāca uz ganībām 
un ieraudzīja, ka tajā vietā, kur varēja būt aprakts līķis, atrodas daži lieli akmeņi, tiem 
virsū uzlikts celms, bet zeme apkārt akmeņiem apkaisīta ar neveldzētajiem kaļķiem. 
K. Uzbarts nezināja, kas to izdarījis.93

Vietējo iedzīvotāju domas par kapu pie Melneglēm dalījās. Vīdales ciema ļaudis 
uzskatīja, ka Melnegļu ganībās nošauts N. Rozenšteins, bet pēc Kolkas iedzīvotāju 
pieņēmumiem tur nogalināts B. Vainšteins. Kurš no abiem tiešām noslepkavots šajā 
vietā, padomju izmeklētāji tā arī nenoskaidroja.

B. Vainšteina māti Rivku Vainšteinu nedaudz vēlāk kā viņas dēlu arestēja Kolkas 
pašaizsardzībnieki A. Dārziņš, K. J. Freibergs, O. K. Petoks u.c., kā arī no Dundagas 
ieradušies pašaizsardzībnieki un policisti. R. Vainšteina ar automašīnu tika izvesta 
uz Dundagu un, protams, vairs neatgriezās. Vainšteinu īpašums, kā arī preces no 
veikala tika izlaupītas, bet daļu A. Dārziņš izpārdeva vietējiem iedzīvotājiem.94 Precīzas 
liecības R. Vainšteinas lietā būtu varējusi sniegt Marija Vilmane (1890–?), kura līdz 
Vācijas–PSRS kara sākumam dzīvoja un strādāja Vainšteinu saimniecībā Kolkā, bet 
tajās dienās viņa neatradās Vecvagaros un B. Vainšteina mātes aresta dalībniekus 
neredzēja.95 N. Rozenšteina meitas policisti aizveda uz Ventspili.96

R. Vainšteini, R. V. Rozenšteini, Z. Rozenšteini, H. Rozenšteini un citus neno-
galinātos Dundagas pagasta ebrejus, tāpat kā pārējos Ventspils apriņķī dzīvojošos 
ebrejus, arestēja 1941. gada jūlijā, aizveda uz Dundagu un pēc tam uz Ventspili. Kā 
var secināt no Ventspils pašaizsardzības vienības komandiera pulkveža-leitnanta 
Kārļa Lobes (1895–1985) pavēles nr. 10 Ventspils pilsētas un apriņķa pašaizsardzības 
spēkiem 1941. gada 19. jūlijā, tad Ventspils apriņķa ebrejus uz Ventspili nosūtīja tikai 
pēc šī datuma, jo pavēles ceturtais (d) un piektais (e) punkts bija šāds:

“.. d) Visi žīdi ar sievām un bērniem Ventspils apriņķī nosūtāmi uz Ventspili 
ievietošanai kopējā nometnē. –

e) Žīdu dzīvokļi apriņķī savedami dzīvošanas kārtībā, visas mantas reģistrējamas, 
par to sastādāms akts. Žīdu dzīvokļos apriņķī ievietot cilvēkus, kam dzīvokļi nepie-
ciešami. Šie cilvēki arī atbildīgi par to, lai žīdu dzīvokļi netiktu izlaupīti. Kur dzīvokļi 
paliek neapdzīvoti, jārūpējas par dzīvokļu uzraudzību. – ”97

Vispirms vietējās pašaizsardzības vīri arestēja vīriešus, pēc neilga laika arī sie-
vietes un bērnus. Ventspilī ebreju vīrieši vispirms tika ievietoti cietumā, bet sievietes 
un bērni – geto Kuģinieku un Ostas ielas stūrī. Vēlāk darba nespējīgās sievietes pār-
vietoja uz sinagogu, bet daļu vīriešu – uz geto. Geto atstāja tikai darbspējīgos cilvēkus, 
kuri strādāja Ventspils kokzāģētavā, lauka darbus pie saimniekiem un citur.98

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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Ventspils pilsētas un apriņķa ebrejus nošāva laika periodā no 1941. gada jūlija vidus 
līdz 8. oktobrim Kaziņu mežā netālu no pilsētas Liepājas virzienā. Jūlija vidū pašaizsar-
dzības dalībnieki leitnanta Osvalda Strauta (1918–1953) vadībā, Einsatzkommando 2 ko-
mandiera Erharda Grauela grupa un vācu 9. policijas bataljona karavīri nošāva apmēram 
300 ebreju vīriešu. Skaidri nav zināms, kas bija soda akcijas izpildītāji 1941. gada 22. sep-
tembrī, kad nošāva 67, un 26. septembrī, kad nošāva 183 ebrejus. Visticamāk, ka šāvēji 
bija SD vai šucpolicijas kadri. 533 ebreju sievietes un bērnus nošāva Viktora Bernharda 
Arāja (1910–1988) vadītās komandas dalībnieki no 1941. gada 6. līdz 8. oktobrim.99

Skaidrs ir viens – slepkavošanas akcijās Kaziņu mežā, īpaši jau 1941. gada rudenī, 
aizgāja bojā arī uz Ventspili atvestie Dundagas pagasta ebreji.

V. Grīnfelds 1944. gada 25. augustā aizbrauca uz Zviedriju.100 Tāpat 1944. gadā 
uz Zviedriju devās arī A. Dārziņš,101 K. J. Freibergs102 un vēl vairāki Kolkas bijušās 
pašaizsardzības grupas locekļi.

Visi B. Vainšteina un viņa mātes arestēšanā un konvojēšanā iesaistītie, kas nebija 
aizbēguši uz ārzemēm, tika arestēti un notiesāti. Savukārt personas, kuras arestēja 
un aizveda N. Rozenšteinu un viņa meitas, tā arī netika noskaidrotas.

Latvijas PSR IeTK karaspēka KT 1945. gada 24. novembrī slēgtā tiesas sēdē 
Rīgā pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.1a panta piesprieda A. A. Rozenfeldam 10 gadus 
labošanas darbu nometnē, tiesību ierobežošanu uz pieciem gadiem un mantas konfis-
kāciju.103 Latvijas PSR komisija krimināllietu izskatīšanai attiecībā uz personām, kuras 
kara tribunāli un Latvijas PSR Augstākā tiesa notiesājusi par kontrrevolucionāriem no-
ziegumiem un kuras atrodas soda izciešanai ieslodzījuma vietās, 1955. gada 20. jūnija 
sēdē nolēma Latvijas PSR IeTK karaspēka KT 1945. gada 24. novembra spriedumu 
uzskatīt par pareizu.104 1997. gada 7. aprīlī A. A. Rozenfeldu Latvijas Republikas Aug-
stākā tiesa reabilitēja.105

1950. gada 26. augustā Ventspilī Latvijas PSR IeM karaspēka KT slēgtā tiesas 
sēdē atlika J. Petoka lietas izskatīšanu, nosūtīja to Latvijas PSR IeM karaspēka kara 
prokuroram tālākai izmeklēšanai un nosprieda, ka blakus citām apsūdzībām nepie-
ciešams arī noskaidrot, kur un kas nošāva komjaunieti B. Vainšteinu un kā izpaudās 
apsūdzētā J. Petoka līdzdalība viņa nošaušanā.106 Kā zināms, tas netika noskaidrots. 
1950. gada 2. decembrī J. Petoku tiesāja otrreiz. Latvijas PSR IeM karaspēka KT slēg-
tā tiesas sēdē Ventspilī Kara tribunāla izbraukuma sesijā noskaidroja, ka 1941. gada 
jūnija beigās J. Petoks ar savu pajūgu kopā ar pašaizsardzībniekiem A. A. Rozenfeldu 
un V. Grīnfeldu aizvedis uz Dundagu un nodevis policijā arestēto B. Vainšteinu, kura 
turpmākais liktenis nav zināms.107 J. Petokam pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.1a panta 
piesprieda 25 gadus labošanas darbu nometnē, tiesību ierobežošanu uz pieciem gadiem 
un mantas konfiskāciju.108 Lietuvas robežapsardzes apgabala IeM karaspēka KT Viļņā 
1950. gada 20. decembrī nolēma atstāt spēkā spriedumu un J. Petoka kasācijas lūgumu 
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neapmierināt.109 1953. gada 4. septembrī J. Petoks mira Ozerlag nometnē.110 1992. gada 
15. oktobrī J. Petoks ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu tika reabilitēts.111

1950. gada 12. novembrī Latvijas PSR IeM karaspēka KT slēgtā tiesas sēdē 
Ventspilī pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.1a panta piesprieda arī A. Freimanim, A. Haus-
manim, O. K. Petokam un vēl trim Kolkas pašaizsardzības grupas dalībniekiem, kuri 
nebija iesaistīti B. Vainšteina un viņa mātes R. Vainšteinas arestēšanā un konvojēšanā, 
25 gadus labošanas darbu nometnē, tiesību ierobežošanu uz pieciem gadiem un man-
tas konfiskāciju.112 Lietuvas robežapsardzes apgabala IeM karaspēka KT 1950. gada 
2. decembrī Viļņā Latvijas PSR IeM karaspēka KT 1950. gada 12. novembra spriedu-
mu atstāja spēkā, bet notiesāto kasācijas lūgumu noraidīja.113 1991. gada 21. martā 
A. Freimanis, O. K. Petoks un A. Hausmanis ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
slēdzienu tika reabilitēti.114

Lai gan apzināti divi gadījumi, kad 1941. gada vasarā nacistisko okupantu pakalpiņi 
Dundagas pagasta Sabdagas un Vīdales ciemā noslepkavoja trīs ebrejus, visu upuru 
un slepkavu vārdi nav zināmi. Iespējams, ka šajā laikā Dundagas pagastā tika no-
galināti vēl daži ebreji.115 Noslepkavoto ebreju vārdi nav zināmi galvenokārt tāpēc, ka 
pēc Otrā pasaules kara, tiesājot arestētos kara noziedzniekus, padomju izmeklētāji 
parasti īpaši necentās noskaidrot upuru vārdus. Pastāv daudzas liecības, ka dažus 
ebrejus gan kā padomju aktīvistus, gan personiskas atriebības dēļ vietējie kolabora-
cionisti noslepkavoja jau pirms nacistu okupācijas varas pārstāvju ierašanās Dundagas 
pagastā 1941. gada 3. jūlijā, kad tur, tāpat kā visā Ventspils apriņķī, vairākas dienas 
ilga bezvaras stāvoklis.116 Diemžēl avotu bāze šim apgalvojumam ir tikai bijušā VDK 
arhīva krimināllietu materiāli, kurus jāvērtē piesardzīgi.

Vai vietējo noziedznieku saujiņas iesaistīšanos līdzpilsoņu slepkavošanā motivēja 
antisemītisms, vēlme izrēķināties ar padomju aktīvistiem, atriebība vai laupīšanas 
kāre – tas nav pats būtiskākais jautājums. Galvenais ir tas, ka šo cilvēku rokas tika 
aptraipītas ar nevainīgu cilvēku asinīm, un šādiem noziegumiem nav noilguma. Vēl 
nedrīkst aizmirst daudzu pašaizsardzībnieku “pasaules valdnieka” apziņu 1941. gada 
vasarā pirmajās dienās pēc Sarkanās armijas aiziešanas. To gan nacistu kungi ap-
slāpēja, norādot padevīgajiem iezemiešiem viņu patieso vietu Jaunajā Eiropā. Tas 
tomēr netraucēja vietējiem kolaboracionistiem līdz pat 1945. gada 8. maijam noga-
lināt, pazemot un nodot nacistu okupācijas varai gan sava, gan apkārtējo pagastu 
iedzīvotājus, kuru vidū, protams, lielākā daļa bija latvieši, jo nedaudzie ebreji jau kopš 
1941. gada vairs nebija dzīvo vidū. Liela daļa vietējo iedzīvotāju to neaizmirsa un ar 
nicinājumu izturējās pret nacistu līdzskrējējiem līdz pat viņu mūža beigām. Diemžēl 
vēstures lappusēs vienmēr pamanāmi tieši šādi “varoņi”, nevis tie, kuri, nodibinoties 
okupācijas varām, turpināja savu ikdienas darbu, nemeklējot vieglu dzīvi, karjeras 
iespējas un lētu popularitāti uz savu līdzpilsoņu ciešanām.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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1. pielikums
1935. gada februārī Dundagas pagastā dzīvojošie ebreji 

(pēc Ceturtās tautas skaitīšanas datiem)117

A
1. Uzvārds, vārds, dzimšanas datums un vieta
2. Dzīvesvieta Dundagas pagastā
3. Darbavietas nosaukums un adrese
4. Darbavietas raksturojums
5. Nodarbošanās (arods)
6. Kādas valodas prot bez valsts valodas (latviešu) un jidiša

VĪRIEŠI
1. Blumenaus Bers (1888. g. 8. maijā Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Kokgrivs, pastāvīgi 

dzīvo Ventspilī, Jūras ielā 17; 3. Nenoteikta; 4. Lopu tirdzniecība; 5. Tirgotājs118

1. Blumenaus Jēkabs (1898. g. 5. februārī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Kokgrivs, pastāvīgi 
dzīvo Talsu apr. Valdemārpilī, Ambrakas ielā 4; 3. Nenoteikta; 4. Zvejniecība; 5. Zvejnieks119

1. Ditmans Judke (1888. g. 17. aprīlī Igaunijā); 2. Jomi; 3. Slīteres virsmežniecība; 4. Mežu 
darbi; 5. Strādnieks; 6. Vācu120

1. Feigins Peisahs (1888. g. 15. februārī Upsolus miestā Lietuvā); 2. Valsts mežsarga māja 
Krojas, pastāvīgi dzīvo Rīgā, Kokneses prosp. 20–1; 3. Firma “N. Blumensteins un Rozovskis” 
Rīgā; 4. Kokrūpniecība, tirdzniecība; 5. Koku šķirotājs; 6. Vācu, krievu, poļu, lietuviešu121

1. Frīdmanis Elje (1890. g. 21. janvārī Tukumā); 2. Liepgali; 3. Liepgalu amatnieku zeme; 
4. Pārtikas preču veikals; 5. Tirgotājs; 6. Vācu, krievu122

1. Frīdmanis Jose Janke (1929. g. 17. janvārī Dundagas pag.); 2. Liepgali123

1. Frīdmanis Jūde Bērs (1922. g. 12. maijā Talsos); 2. Liepgali; 6. Vācu124

1. Fuks Arns (1875. g. 11. aprīlī Šauļos Lietuvā); 2. Tautas nams Dundagā; 3. Koloniālo 
un sīkpreču veikals Dundagā; 4. Koloniālo un sīkpreču veikals; 5. Veikalvedis, pārdevējs; 
6. Vācu, krievu, angļu125

1. Hunavs Smarja (1911. g. 28. septembrī Ventspilī); 2. Uzkalniņi; 3. Dundagas pils; 
4. Skārdnieku darbnīca; 5. Skārdnieks; 6. Vācu126

1. Hunavs Ura (1920. g. 27. augustā Ventspilī); 2. Uzkalniņi; 3. Dundagas pils; 4. Skārd-
nieku darbnīca; 5. Skārdnieks; 6. Vācu127
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1. Izraelsons Bērs (1900. g. 3. novembrī Dundagā); 2. Dundaga, Izraelsona nams; 
3. Veikals Izraelsona namā Dundagā; 4. Dažādu preču tirgotava; 5. Veikalvedis, pārdevējs; 
6. Vācu, krievu128

1. Izraelsons Izraels (1868. g. 3. martā Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Dundaga, Izrael-
sona nams; 3. Veikals Izraelsona namā Dundagā; 4. Dažādu preču tirgotava; 5. Pārdevējs; 
6. Vācu129

1. Izraelsons Leibe (1913. g. 22. decembrī Talsos); 2. Dundaga, Izraelsona nams; 
3. Veikals Izraelsona namā Dundagā; 4. Dažādu preču tirgotava; 5. Pārdevējs; 6. Krievu, 
vācu, angļu130

1. Jakobsons Leiba (1870. g. 3. aprīlī Ventspils apr., Piltenē); 2. Iernieki, pastāvīgi 
dzīvo Talsos, Lielā ielā 8; 3. Nenoteikta; 4. Apkārtbraucošs sīkpreču tirgotājs; 5. Tirgotājs; 
6. Vācu131

1. Jofe Vulfs (1897. g. 21. decembrī Daugavpils apr., Krustpilī); 2. Izraelsona nams, 
pastāvīgi dzīvo Daugavpils apr., Krustpilī, Rīgas ielā 187; 3. D. Averbuha koku tirdzniecības 
kantoris Rīgā; 4. Koku tirdzniecība; 5. Koku šķirotājs; 6. Vācu, krievu132

1. Kāgans Vulfs (1903. g. 3. septembrī Jaunlatgales apr., Viļakā); 2. Vecvalgani; 3. M. Hel-
lermans Rīgā, Ganu ielā 4–5; 4. Mežu darbi; 5. Koku šķirotājs; 6. Vācu, krievu133

1. Lemhens Abrams (1924. g. 23. jūlijā Talsos); 2. Tomsona māja; 6. Vācu134

1. Lemhens Faive (1897. g. 27. aprīlī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Tomsona māja; 3. Veikals 
Dundagā; 4. Koloniālpreču un manufaktūras veikals; 5. Pārdevējs; 6. Vācu, krievu135

1. Lemhens Mozus (1885. g. decembrī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Tomsona māja; 3. Ko-
loniālpreču un manufaktūras veikals Dundagā; 5. Pārdevējs; 6. Krievu, vācu136

1. Ritovs Davids (1903. g. 1. decembrī Rīgā); 2. Valsts mežsarga māja Krojas, pastāvīgi 
dzīvo Rīgā, Rīdzenes ielā 15/17–2; 3. Firma “N. Blumensteins un Rozovskis” Rīgā; 4. Kokrūp-
niecība, tirdzniecība; 5. Koku šķirotājs; 6. Krievu, vācu, zviedru, angļu, franču137

1. Rozensteins Honels (1925. g. 11. aprīlī Talsos); 2. Jaundundaga138

1. Rozensteins Jēkabs (1890. g. 21. aprīlī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Jaundundaga; 
3. Nenoteikta; 4. Apkārtbraukājoša tirdzniecība; 5. Tirgotājs139

1. Rozensteins Zorahs (1929. g. 24. februārī Dundagas pag.); 2. Jaundundaga140

1. Rozenšteins Nisens (1900. g. 18. janvārī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Stūri; 3. Pārtikas 
preču veikals Vīdalē; 4. Preču veikals; 5. Pārdevējs141

1. Vainsteins Agnijs (1933. g. 30. janvārī Liepājā); 2. Vecvagari; 6. Krievu142

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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1. Vainsteins Levs (1905. g. 10. janvārī Rīgā); 2. Vecvagari; 3. Kolkas ciems; 4. Pārtikas 
preču veikals; 5. Pārdevējs; 6. Krievu, vācu143

1. Vainsteins Zēligs (1870. g. 1.  janvārī Mogiļovas gub., Monastiršinā); 2. Vecvagari; 
3. Kolkas ciems; 4. Pārtikas preču veikals; 5. Zemkopis, tirgotājs; 6. Krievu, vācu144

1. Veinbergs Moiseis (1891. g. 15. oktobrī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Kokgrivs; 3. En-
gures virsmežniecība; 4. Meža darbi; 5. Braucējs145

SIEVIETES
1. Frīdmanis Brohe (1925. g. 13. maijā Talsos); 2. Liepgali; 6. Vācu146

1. Frīdmanis Golde Irle (1924. g. 11. februārī Talsos); 2. Liepgali; 6. Vācu147

1. Frīdmanis Māle (1895. g. 4. novembrī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Liepgali; 3. Liepgalu 
amatnieku zeme; 4. Pārtikas preču veikals; 5. Tirgotāja; 6. Vācu148

1. Izraelsons Debora (1871. g. 27. septembrī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Dundaga, Iz-
rael[son]a nams; 6. Vācu149

1. Lemhens Broha (1927. g. 7. augustā Dundagā); 2. Tomsona māja; 6. Vācu150

1. Lemhens Roza (1885. g. 14. jūnijā Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Tomsona māja; 
6. Vācu151

1. Lemhens Roza (1899. g. 13. janvārī Ventspilī); 2. Tomsona māja; 6. Vācu, krievu152

1. Rozensteins Leja (1931. g. 8. aprīlī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Jaundundaga153

1. Rozensteins Rike (1885. g. Krievijā); 2. Jaundundaga154

1. Rozensteins Zelda (1921. g. 12. februārī Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Jaundundaga155

1. Rozenšteins Kite (1901. g. 26. augustā Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Stūri; 6. Vācu, krievu156

1. Rozenšteins Rohe Vihne (1929. g. 22. septembrī Rīgā); 2. Stūri157

1. Rozenšteins Zelda (1931. g. 7. augustā Talsu apr., Valdemārpilī); 2. Stūri158

1. Vainsteins Anna (1902. g. 27. janvārī Rīgā); 2. Vecvagari; 3. Kolkas ciems; 4. Pārtikas 
preču veikals; 5. Pārdevēja; 6. Krievu, vācu159

1. Vainsteins Malka (1897. g. 20. martā Liepājā); 2. Vecvagari; 6. Krievu, vācu, angļu160

1. Vainsteins Rivka (1886. g. 18. septembrī Daugavpilī); 2. Vecvagari; 6. Krievu, vācu161

Pavisam Dundagas pagastā dzīvoja 44 ebreji (28 vīrieši un 16 sievietes), no tiem uz 
pastāvīgu dzīvi bija apmetušies 38 (22 vīrieši un 16 sievietes).



132 Konferenču “Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā” un “Holokausta izpēte turpinās” referāti 133

B
Dundagas pagasta iedzīvotāju īss sadzīves raksturojums (Ceturtās tautas skaitīšanas dati 

pēc stāvokļa 1935. gada februārī)

1. Mājas nosaukums
2. Apdzīvotās vietas raksturojums (muiža, vecsaimniecība, skola utt.)
3. Apdzīvotās vietas īpašnieka uzvārds un vārds (iestādes nosaukums)
4. Īpašnieka: a) pavalstniecība, b) tautība
5. Apdzīvoto istabu (telpu) skaits
6. Sanitārhigiēniskās iekārtas:
a) no kurienes ņem dzeramo ūdeni (ūdensvads, ūdenssūknis, aka, upe, ezers utt.)
b) apgaismošanas līdzeklis (elektrība, ja cits, tad uzrādīt – kāds)
c) vai ateja atrodas dzīvojamā ēkā vai ārpus tās
7. Apdzīvotā vietā uzskaitītās personas. Dati par tām sakārtoti šādā secībā: uzvārds, vārds; 

dzimums; dzimšanas gads; ģimenes stāvoklis; ticība; tautība; darbavieta vai nodarbošanās; 
attiecības pret ģimenes galvu; piezīmes

P.S. Ar zvaigznīti atzīmēti ebreju tautības iedzīvotāji.

1. Jomi
2. Jaunsaimniecība; 3. Steinbergs Alvīna; 4. a) Latvijas, b) latviete; 5. Viena; 6. a) aka, 

b) petroleja, c) nav; 
7.: 1. Steinbergs Marija; sieviete; 1895; atraitne; ev. luteriskā; latviete; lauksaimniecība; 

ģimenes galva.
2. Kļaviņš Voldemārs; vīrietis; 1919; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
3. Kļaviņš Eduards; vīrietis; 1922; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
4*. Ditmanis Judke; vīrietis; 1888; precējies; Mozus tic.; ebrejs; mežu darbi; strādnieks.162

1. Liepgali
2. Amatnieka zeme; 3. Teodora Kvieša mantinieki; 4. a) Latvijas, b) latvietis; 5. Desmit; 

6. a) ūdenssūknis, b) petroleja, c) ārpusē; 
7.: 1. Kviesis Lizete; sieviete; 1876; atraitne; ev. luteriskā; latviete; ienākumi no nama 

īres; ģimenes galva.
2. Kviesis Eduards; vīrietis; 1905; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; pārtikas preču 

veikals; dēls.
3. Brensons Emma; sieviete; 1902; precējusies; ev. luteriskā; latviete; drēbnieku darbnīca; 

ģimenes galva.
4*. Frīdmanis Elje; vīrietis; 1890; precējies; Mozus tic.; ebrejs; pārtikas preču veikals; 

ģimenes galva.
5*. Frīdmanis Māle; sieviete; 1895; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; pārtikas preču 

veikals; sieva.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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  6*. Frīdmanis Jude Bērs; vīrietis; 1922; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
  7*. Frīdmanis Golde Irle; sieviete; 1924; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
  8*. Frīdmanis Brohe; sieviete; 1925; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
  9*. Frīdmanis Jose Janke; vīrietis; 1929; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
10. Magurs Fricis; vīrietis; 1892; precējies; ev. luteriskā; latvietis; valsts dienests; ģimenes 

galva.
11. Magurs Paulīne; sieviete; 1890; precējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; sieva.
12. Timlers Eda; sieviete; 1849; atraitne; ev. luteriskā; latviete; – ; ģimenes galva.163

  1. Tautas nams
  2. Restorāns un veikals; 3. Dundagas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība; 4. – ; 

5. Septiņas; 6. a) aka, b) petroleja, c) dzīvojamā ēkā; 
  7.: 1. Smilkšzieds Eduards; vīrietis; 1908; precējies; ev. luteriskā; latvietis; drēbnieka 

darbnīca; ģimenes galva.
  2. Smilkšzieds Paulīne; sieviete; 1911; precējusies; ev. luteriskā; latviete; drēbnieka darb-

nīca; sieva.
  3. Šulte Elza; sieviete; 1901; precējusies; ev. luteriskā; latviete; friziera veikals; ģimenes 

galva.
  4. Šulte Arvids; vīrietis; 1924; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
  5. Saulīte Marta; sieviete; 1907; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; friziere.
  6. Rusmanis Emma; sieviete; 1905; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; drogu veikals.
  7. Hercenbergs Karolīne; sieviete; 1884; atraitne; ev. luteriskā; vāciete; restorāns; ģi-

menes galva.
  8. Tālbergs Teodors; vīrietis; 1888; precējies; ev. luteriskā; vācietis; restorāns; palīgs.
  9. Brūvers Paulīne; sieviete; 1914; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; 

kalpone.
10. Miķelsteins Emīlija; sieviete; 1902; neprecējusies; pareiztic.; latviete; mājsaimniecība; 

kalpone.
11*. Tuks Arns; vīrietis; 1875; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; koloniālo un sīkpreču veikals.164

  1. Uzkalniņi
  2. Amatnieka saimniecība; 3. Tone Indriķis; 4. a) Latvijas, b) latvietis; 5. Deviņas; 6. a) ūdens-

sūknis, b) petroleja, c) ārpusē;
  7.: 1. Tone Indriķis; vīrietis; 1877; precējies; ev. luteriskā; latvietis; ratnieku darbnīca; 

ģimenes galva.
  2. Tone Karlīne; sieviete; 1885; precējusies; ev. luteriskā; latviete; lauksaimniecība; sieva.
  3. Tone Alfons; vīrietis; 1909; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; galdniecība; dēls.
  4. Vihmanis Jūle; sieviete; 1850; atraitne; ev. luteriskā; latviete; – ; sievasmāte.
  5*. Hunavs Smarja; vīrietis; 1911; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; skārdnieka darbnīca; 

ģimenes galva.
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  6*. Hunavs Ura; vīrietis; 1920; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; skārdnieka darbnīca; brālis.
  7. Meiers Alberts; vīrietis; 1890; precējies; ev. luteriskā; latvietis; galdniecība; ģimenes galva.
  8. Meiers Anna; sieviete; 1897; precējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; sieva.
  9. Meiers Valdis; vīrietis; 1920; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
10. Kopštāls Jūlijs; vīrietis; 1871; precējies; ev. luteriskā; latvietis; sīrupa fabrika; ģimenes galva.
11. Kopštāls Anna; sieviete; 1860; precējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; sieva.
12. Heniņš Reinis; vīrietis; 1872; precējies; ev. luteriskā; latvietis; sīrupa fabrika; ģimenes 

galva.
13. Heniņš Anna; sieviete; 1870; precējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; sieva.165

  1. Vecskrīveri
  2. Dzīvojamā ēka; 3. Tomsons Augusts; 4. a) Latvijas, b) latvietis; 5. Deviņas; 6. a) ūdens-

sūknis, b) petroleja, c) ārpusē;
  7.: 1. Tomsons Augusts; vīrietis; 1882; precējies; ev. luteriskā; latvietis; tehniķis; ģimenes 

galva.
  2. Tomsons Elizabete; sieviete; 1885; precējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; sieva.
  3. Freienbergs Paulīne; sieviete; 1861; atraitne; ev. luteriskā; latviete; – ; sievasmāte.
  4*. Lemhens Faive; vīrietis; 1897; precējies; Mozus tic.; ebrejs; koloniālo un manufaktūras 

preču veikals; ģimenes galva.
  5*. Lemhens Rosa; sieviete; 1899; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; mājsaimniecība; sieva.
  6*. Lemhens Broha; sieviete; 1927; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
  7*. Lemhens Mozus; vīrietis; 1885; precējies; Mozus tic.; ebrejs; koloniālo un manufaktūras 

preču veikals; ģimenes galva.
  8*. Lemhens Rosa; sieviete; 1885; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; mājsaimniecība; 

sieva.
  9*. Lemhens Ābrams; vīrietis; 1924; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
10. Ageduns Jānis; vīrietis; 1870; precējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; ģime-

nes galva.
11. Ageduns Berta; sieviete; 1886; precējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; 

sieva.
12. Andersons Kārlis; vīrietis; 1919; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
13. Andersons Elza; sieviete; 1922; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; meita.
14. Andersons Alma; sieviete; 1925; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; meita.
15. Andersons Milda; sieviete; 1927; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; meita.166

  1. Vecvalgani
  2. Vecsaimniecība; 3. Dembergs Eduards; 4. a) Latvijas, b) latvietis; 5. Piecas; 6. a) no 

akas, b) petroleja, c) ārpusē;
  7.: 1. Dembergs Eduards; vīrietis; 1874; precējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; 

ģimenes galva.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara



136 Konferenču “Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā” un “Holokausta izpēte turpinās” referāti 137

2. Dembergs Līze; sieviete; 1878; precējusies; ev. luteriskā; lībiete; lauksaimniecība; sieva.
3. Dembergs Kārlis; vīrietis; 1915; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; dēls.
4. Landmanis Bille; sieviete; 1854; atraitne; ev. luteriskā; lībiete; – ; sievasmāte.
5. Ķimens Leontīne; sieviete; 1902; precējusies; ev. luteriskā; latviete; – ; ģimenes galva.
6. Ciganovskis Arveds; vīrietis; 1913; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; maiznieku darbnīca 

[ceptuve]; ģimenes galva.
7*. Kāgans Vulfs; vīrietis; 1903; precējies; Mozus tic.; ebrejs; mežu darbi; ģimenes galva.167

1. Felšeru māja
2. Nams; 3. Dundagas pag. sabiedrība; 4. – ; 5. Septiņas; 6. a) aka, b) petroleja, c) dzī-

vojamā ēkā;
7.: 1. Benke Helene; sieviete; 1908; precējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; 

sieva; ģimenes galva Benke Haralds izbraucis uz Dundagas pag. Ķurbes ciemu.
2. Benke Ivars; vīrietis; 1932; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; – ; dēls.
3. Siliņš Emīlija; sieviete; 1867; atraitne; ev. luteriskā; latviete; – ; ģimenes galva.
4*. Rozenšteins Jēkabs; vīrietis; 1890; precējies; Mozus tic.; ebrejs; tirdzniecība; ģimenes 

galva.
5*. Rozensteins Rike; sieviete; 1885; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; sieva.
6*. Rozensteins Zelda; sieviete; 1921; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
7*. Rozensteins Honels; vīrietis; 1925; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
8*. Rozensteins Zorahs; vīrietis; 1929; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
9*. Rozensteins Leja; sieviete; 1931; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.168

1. Izraelsona nams
2. Veikals; 3. Izraelsons Izraels; 4. a) Latvijas, b) ebrejs; 5. Vienpadsmit; 6. a) ūdenssūknis, 

b) petroleja, c) ārpusē;
7.: 1*. Izraelsons Izraels; vīrietis; 1868; precējies; Mozus tic.; ebrejs; dažādu preču tirgotava; 

ģimenes galva.
2*. Izraelsons Debora; sieviete; 1871; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; mājsaimniecība; sieva.
3*. Izraelsons Bērs; vīrietis; 1900; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; dažādu preču tirgo-

tava; dēls.
4*. Izraelsons Leibe; vīrietis; 1913; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; dažādu preču tirgo-

tava; dēls.
5. Felšs Roberts; vīrietis; 1915; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; dažādu preču tirgotava; 

pārv. māceklis.
6. Kohs Marianna; sieviete; 1894; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; 

kalpone.
7. Trapiņš Jānis; vīrietis; 1872; precējies; ev. luteriskā; latvietis; ēdienu veikals; ģimenes galva.
8. Trapiņš Kristīne; sieviete; 1884; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; ēdienu veikals; sieva.
9. Trapiņš Nikolajs; vīrietis; 1914; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; stērķeļu fabrika; dēls.
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10. Jambergs Gustavs; vīrietis; 1871; precējies; ev. luteriskā; latvietis; degvīna tirgotava.
11*. Jofe Vulfs; vīrietis; 1897; precējies; Mozus tic.; ebrejs; koku tirdzniecība.169

  1. Kokgrivs
  2. Mežsargu māja; 3. Meža resors; 4. – ; 5. Viena; 6. a) aka, b) petroleja, c) nav;
  7.: 1. Jekabsons Žanis; vīrietis; 1880; precējies; ev. luteriskā; latvietis; valsts dienests; 

ģimenes galva.
  2. Slupeiks Jevgenija; sieviete; 1906; neprecējusies; pareiztic.; latviete; mājsaimniecība; 

algota darbiniece.
  3. Slupeiks Alfreds; vīrietis; 1924; neprecējies; pareiztic.; latvietis.
  4. Braunfelds Rihards; vīrietis; 1914; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; 

ģimenes galva.
  5*. Blumenaus Bers; vīrietis; 1888; precējies; Mozus tic.; ebrejs; tirdzniecība; ģimenes galva.
  6*. Veinbergs Moisejs; vīrietis; 1891; precējies; Mozus tic.; ebrejs; mežu darbi; ģimenes galva.
  7*. Blumenaus Jēkabs; vīrietis; 1898; precējies; Mozus tic.; ebrejs; zvejniecība; ģimenes galva.
  8. Kroja Aleksandrs; vīrietis; 1898; precējies; ev. luteriskā; latvietis; mežu darbi; ģimenes galva.170

  1. Kroju mežsargu māja
  2. Valsts mežsargmāja; 3. Meža resora īpašums; 4. – ; 5. Divas; 6. a) upīte, b) petroleja, c) nav;
  7.: 1. Frišenfelds Kārlis; vīrietis; 1890; precējies; ev. luteriskā; latvietis; valsts dienests; 

ģimenes galva.
  2*. Ritovs Dāvids; vīrietis; 1903; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; kokrūpniecība; piedzīvotājs.
  3*. Feigins Peizahs; vīrietis; 1888; precējies; Mozus tic.; ebrejs; kokrūpniecība; piedzīvotājs.171

  1. Stūri
  2. Pārtikas preču veikals; 3. Rozenšteins Nisens; 4. a) Latvijas, b) ebrejs; 5. Trīs; 6. a) aka, 

b) petroleja, c) ārpusē;
  7.: 1*. Rozenšteins Nisens; vīrietis; 1900; precējies; Mozus tic.; ebrejs; tirdzniecība; ģi-

menes galva.
  2*. Rozenšteins Kite; sieviete; 1901; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; sieva.
  3*. Rozenšteins Rohe Vihne; sieviete; 1929; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
  4*. Rozenšteins Zelda; sieviete; 1931; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; meita.
  5. Župe Ernestīne; sieviete; 1918; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; mājsaimniecība; 

kalpone.172

  1. Iernieki
  2. Vecsaimniecība; 3. Drafenis Jānis; 4. a) Latvijas, b) latvietis; 5. Deviņas; 6. a) ūdens-

vads, b) petroleja, c) dzīvojamā ēkā;
  7.: 1. Drafenis Jānis; vīrietis; 1891; precējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; ģi-

menes galva.
  2. Drafenis Jūlija; sieviete; 1861; atraitne; ev. luteriskā; latviete; lauksaimniecība; māte.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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3. Peterfelds Nēze; sieviete; 1903; neprecējusies; ev. luteriskā; latviete; lauksaimniecība; 
kalpone.

4. Višķeris Uldriķis; vīrietis; 1911; neprecējies; ev. luteriskā; latvietis; lauksaimniecība; puisis.
5. Bujko Stanislava; sieviete; 1909; neprecējusies; katoļu; poliete; lauksaimniecība; kalpone.
6. Feldlībs Fricis; vīrietis; 1873; precējies; ev. luteriskā; latvietis; mežu darbi; strādnieks.
7. Treide Antonijs; vīrietis; 1884; neprecējies; pareiztic.; latvietis; mežu darbi; strādnieks.
8*. Jakobsons Leiba; vīrietis; 1870; precējies; Mozus tic.; ebrejs; tirdzniecība; tirgotājs.173

1. Vecvagari
2. Vecsaimniecība; 3. Stālera mantinieki; 4. a) Latvijas, b) lībieši; 5. Piecas; 6. a) kokgroda 

aka, b) petroleja, c) ārpusē;
7.: 1*. Vainsteins Zēligs; vīrietis; 1870; precējies; Mozus tic.; ebrejs; pārtikas preču tirgotava; 

ģimenes galva.
2*. Vainsteins Rivka; sieviete; 1886; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; sieva.
3*. Vainsteins Anna; sieviete; 1902; neprecējusies; Mozus tic.; ebrejiete; pārtikas preču 

veikals; meita.
4*. Vainsteins Levs; vīrietis; 1905; precējies; Mozus tic.; ebrejs; pārtikas preču tirgotava; 

dēls; arī ģimenes galva.
5*. Vainsteins Malka; sieviete; 1897; precējusies; Mozus tic.; ebrejiete; – ; sieva.
6*. Vainsteins Agnijs; vīrietis; 1933; neprecējies; Mozus tic.; ebrejs; – ; dēls.
7. Troksa Pēteris; vīrietis; 1910; neprecējies; katoļu; latvietis; lauksaimniecība, pārtikas 

preču tirgotava; gada strādnieks.
8. Stafeckis Antonija; sieviete; 1914; neprecējusies; katoļu; latviete; mājsaimniecība; gada 

strādniece.174

2. pielikums
Ebreji Dundagas pagasta valdes iedzīvotāju 

reģistrācijas kartītēs175

Kartītes shēma:
uzvārds, vārds; dzimšanas datums un vieta; dzīvesvieta un tās maiņa Dundagas pagastā. 

Saīsinājums “pier.” apzīmē datumu, kad persona pierakstīta Dundagas pagastā, “izr.” – datumu, 
kad persona izrakstīta no Dundagas pagasta.

1. Blūmenaus Jēkabs (1898. gada 5. februārī Valdemārpilī)
Dundagas mācītāja mājā 1936. gada 27. novembrī no Valdemārpils
Vizbuļi
1938. gada 30. martā (izr.) uz Valdemārpili, Lielā ielā 3176
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2. Blūmenaus, dz. Veinbergs, Malke (1894. gada 25. martā Valdemārpilī)
Dundagas mācītāja mājā 1936. gada 27. novembrī no Valdemārpils
Vizbuļi
1938. gada 30. martā (izr.) uz Valdemārpili, Lielā ielā 3177

3. Brants Spince Malke (1917. gada 23. aprīlī Polijā)
neprec.
Sabdagas Jaunarājos 1940. gada 10. maijā no Ventspils
1940. gada rudenī uz Ventspili178

4. Buhbinders, dz. Kāns, Pese Frume (1899. gada 29. decembrī Valdemārpilī)
Dundagas Jaunā mājā 1940. gada 2. augustā no Valdemārpils179

5. Cikmanis Zāmuels (1918. gada 15. janvārī Leipcigā Vācijā)
Melnsila Upsīšos 1941. gada 26. jūnijā (pier.) no Allažu pag. Bērzkalniem180

6. Cindelis Sīmans (1915. gada 17. jūnijā Maltā)
Vārpā 1941. gada 4. februārī no Valdemārpils, Lielā ielā 6181

7. Entins Gilels (1915. gada 26. aprīlī Ludzā)
Vīdales Jaunbriežos 1940. gada 1. jūnijā no Rīgas
1940. gada 7. jūlijā uz Rīgu, Stabu ielā 54–22182

8. Ginzburgs Morduhs (1891. gadā Preiļos)
Kolkas Palejās 1939. gada 18. novembrī no Daugavpils
1939. gada 20. decembrī uz Daugavpili, Viestura ielā 66183

9. Grīnblats Benjamiņš (1911. gada 18. aprīlī Ugāles pag.)
“Darbs”
“Vārpa”
Tirgoņi
1941. gada 1. aprīlī uz Ildzeres Oļiem184

10. Grīnblats, dz. Šmeimans, Freide (1914. gada 11. jūnijā Valdemārpilī)
Dundagas Tirgoņos 1938. gada 8. februārī (pier.) no Valdemārpils
1941. gada 1. aprīlī uz Ildzeres Oļiem
1941. gada 6. maijā uz Valdemārpili, Lielā ielā 24185

11. Grīnblats, dz. Šmēmans, Gita (1887. gada 3. decembrī Valdemārpilī)
Liepgalos 1939. gada 9. maijā no Ugāles pag.186

12. Grīnblats Meiers Volfs (1922. gada 9. jūnijā Ventspilī)
Liepgalos 1939. gada 9. maijā no Ugāles pag.
1939. gada 9. oktobrī uz Ventspili, Tirgoņu ielā 9
Lauku Liepgalos 1939. gada 28. oktobrī no Ventspils
1940. gada 23. novembrī uz Rīgu187

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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13. Grīnblats Šlaums (1880. gada 4. novembrī Ugāles pag.)
Liepgalos 1939. gada 9. maijā no Ugāles pag.188

14. Grīnblats Zoraks (1939. gada 11. maijā Valdemārpilī)
Dundagas Tirgoņi
1941. gada 1. aprīlī uz Ildzeres Oļiem189

15. Hāns Nohums (1910. gada 2. aprīlī Krustpilī)
Vecskrīveros 1937. gada 11. septembrī (pier.) no Rīgas
1938. gada 2. janvārī uz Rīgu, Ģertrūdes ielā 56–17190

16. Hiršons Mozus (1913. gada 6. maijā Piltenē)
Kalnciema Uzkalniņos 1937. gada 23. aprīlī no Ventspils
1937. gada 19. oktobrī uz Ventspili, Pils ielā 40191

17. Hiršons, dz. Lopato, Nahame Lea (1913. gada 2. jūnijā Ventspilī)
Kalnciema Uzkalniņos 1937. gada 10. jūlijā (pier.) no Ventspils
1937. gada 19. oktobrī uz Ventspili, Pils ielā 46192

18. Izraelsons Bērs (1900. gada 3. novembrī Valdemārpilī)
Jaunā māja
1941. gada 14. jūnijā aizsūtīts uz Krieviju193

19. Izraelsons, dz. Ēdelsteins, Debora (1871. gada 27. septembrī Valdemārpilī)
Jaunā māja
Mirusi 1939. gadā194

20. Izraelsons Itce Ichoks (1923. gada 12. oktobrī Ventspilī)
Dundagas Jaunā mājā 1940. gada 2. janvārī no Ventspils
1940. gada 30. augustā uz Ventspili195

21. Izraelsons Izraelis Jāzeps (1868. gada 3. martā Valdemārpilī)
Jaunā māja
1941. gada 14. jūnijā aizsūtīts no komunistiem196

22. Izraelsons Leibe (1913. gada 22. decembrī Talsos)
Jaunā māja
1941. gada 15. martā uz Ventspili, Sofijas ielā 5–3197

23. Izraelsons Mozus (1904. gada 26. aprīlī Valdemārpilī)
Jaunā māja
1941. gada 1. maijā uz Ventspili, Sofijas ielā 4198

24. Kisins Šloma (1921. gada 30. aprīlī Šķaunes pag.)
MTS Tirgoņos 1941. gada 24. aprīlī no Jaungulbenes pag.
1941. gada 27. jūnijā nezin kur ar komunistiem199
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25. Lemhens Abrams Haims (1924. gada 23. jūlijā Talsos)
Vecskrīveri
1940. gada 3. oktobrī uz Rīgu, Dzirnavu ielā 13–6200

26. Lemhens Broha (1927. gada 7. augustā Dundagas pag.)
Vecskrīveri
1938. gada 27. janvārī uz Valdemārpili, Cunces ielā 2201

27. Lemhens Faive (1897. gada 27. aprīlī Valdemārpilī)
Vecskrīveri
Miris 1937. gada 18. decembrī202

28. Lemhens Haija (1935. gada 24. maijā Dundagas pag.)
Vecskrīveri
1938. gada 27. janvārī uz Valdemārpili, Cunces ielā 2203

29. Lemhens Mozus (1885. gada 4. decembrī Valdemārpilī)
Vecskrīveri
1941. gada 14. jūnijā aizsūtīts uz Krieviju204

30. Lemhens, dz. Rozensteins, Roza (1885. gada 14. jūnijā Valdemārpilī)
Vecskrīveri
1940. gada 16. decembrī uz Ventspili, Peldu ielā 22205

31. Lemhens, dz. Lurje, Roza (1899. gada 13. janvārī Ventspilī)
Vecskrīveri
1938. gada 27. janvārī uz Valdemārpili, Cunces ielā 2206

32. Levenšteins, dz. Rozenšteins, Ete (1905. gada 20. aprīlī Valdemārpilī)
Vecskrīveros 1941. gada 8. jūlijā no Ventspils, Peldu ielā 22207

33. Levenšteins Genehs (1896. gada 19. novembrī Ventspilī)
Kalna Vecskrīveros 1941. gada 8. jūlijā no Ventspils, Peldu ielā 22
1941. gada 16. jūlijā nezināmā virzienā208

34. Levenšteins Hiršs (1931. gada 25. janvārī Ventspilī)
Vecskrīveros 1941. gada 8. jūlijā no Ventspils, Peldu ielā 22209

35. Levenšteins Rahile (1928. gada 3. augustā Ventspilī)
Vecskrīveros 1941. gada 8. jūlijā no Ventspils, Peldu ielā 22210

36. Rozensteins, dz. Bencelis, Gita (1899. gada 27. augustā Valdemārpilī)
Vīdales Stūri
Mirusi 1940. gada 29. jūnijā Talsos211

37. Rozensteins Hane (1937. gada 6. decembrī Valdemārpilī)
Vīdales Stūri212

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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38. Rozensteins Niesens (1900. gada 18. janvārī Valdemārpilī)
Vīdales Stūri213

39. Rozensteins Roha Vihne (1929. gada 21. septembrī Rīgā)
Vīdales Stūri214

40. Rozensteins Zelde (1931. gada 7. augustā Valdemārpilī)
Vīdales Stūri215

41. Rozenšteins Jēkabs (1890. gada 28. aprīlī Valdemārpilī)
Ildzeres Sutanos 1941. gada 1. jūlijā no Ventspils216

42. Rozenšteins Rive (1885. gadā PSRS [Krievija])
Vecskrīveri
1941. gada 1. jūlijā uz Ildzeres Sutaniem217

43. Rozenšteins Zoraks (1929. gada 25. februārī)
Vecskrīveri
1941. gada 1. jūlijā uz Ildzeres Sutaniem218

44. Steinbergs Dina (1935. gada 11. decembrī Saldū)
Segliņos 1937. gada 2. decembrī (pier.) no Saldus
Vecskrīveri219

45. Steinbergs Feive Nahmans (1908. gada 15. jūnijā Kuldīgā)
Kalnciema Segliņos 1937. gada 2. decembrī (pier.) no Saldus
Vecskrīveri
1941. gada 1. jūnijā uz Ventspili
Vecskrīveros 1941. gada 8. jūlijā no Ventspils, Peldu ielā 22
1941. gada 16. jūlijā nezināmā virzienā220

46. Steinbergs, dz. Lemhens, Rivke Šore (1913. gada 22. februārī Valdemārpilī)
Kalnciema Segliņos 1937. gada 2. decembrī (pier.) no Saldus
Vecskrīveri221

47. Steins, dz. Vainsteins, Anna (1902. gada 27. janvārī Rīgā)
Kolkas Vecvagari
1939. gada 20. aprīlī uz Svitenes pag. Senčiem222

48. Steins Ābrams (1888. gada 30. jūlijā Rīgā)
Kolkas Vecvagari
1939. gada 20. aprīlī uz Svitenes pag. Senčiem223
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49. Sofers Jāzeps Haims (1932. gada 2. decembrī Rīgā)
Mazirbes Dolari
1939. gada 14. martā uz Nīkrāces pag. Vormsātu pili224

50. Sofers Mozus (1888. gada 13. oktobrī Rīgā)
Mazirbes Dolari
1939. gada 14. martā uz Nīkrāces pag. Vormsātu pili225

51. Sofers, dz. Sofers, Vita (1906. gada 22. novembrī Rīgā)
Mazirbes Dolari
1939. gada 14. martā uz Nīkrāces pag. Vormsātu pili226

52. Solomonovs Ļevs (1908. gada 18. septembrī Krustpilī)
Laukmuižas Ozolbirzēs 1937. gada 28. maijā no Rīgas
1937. gada 15. novembrī uz Rīgu, Elizabetes ielā 31–8227

53. Solomonovs, dz. Izraelsons, Malke (1909. gada 26. novembrī Talsos)
Laukmuižas Ozolbirzēs 1937. gada 28. maijā no Rīgas
1937. gada 15. novembrī uz Rīgu, Elizabetes ielā 31–8228

54. Šers Hesels (1916. gada 12. aprīlī Aknīstes pag.)
Vecskrīveri
1938. gada 20. maijā uz Meņģeles pag. Baložiem229

55. Šmēmanis, dz. Veinbergs, Cippe (1858. gadā Valdemārpilī)
Laukmuižas Liepgalos 1940. gada 28. jūnijā no Rīgas
1940. gada 23. novembrī uz Talsiem, Kr. Valdemāra ielā 18230

56. Vainsteins Boriss (1906. gada 17. jūlijā Rīgā)
Kolkas Vecvagari231

57. Vainsteins Levs (1905. gada 10. janvārī Rīgā)
Kolkas Vecvagaros 1937. gada 27. maijā no Preiļiem
1937. gada 13. jūlijā uz Pustiņas pag.232

58. Vainsteins, dz. Epšteins, Rivka (1886. gada 18. septembrī Daugavpilī)
Kolkas Vecvagari
1938. gada 4. februārī uz Rubas pag. Reņģes ciemu
Kolkas Vecvagaros [gads nav norādīts] 2. augustā no Rubas pag.233

59. Vainsteins Zeligs (1870. gada 1. janvārī Krievijā)
Kolkas Vecvagari
Miris 1937. gada 18. septembrī234
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3. pielikums
Ventspils apriņķa avīzē “Ventas Balss” un “Brīvā Venta” publicētā informācija 

par ebrejiem Dundagā

“Ventas Balss”

Dundaga. Jūnija mēnesī ceļā no Melnsiles ciema uz Ģipku bez vēsts pazuda pie Sa-
smakas pierakstītais paunu žīds Šmuls Bekmans, kurš tagad no policijas atrasts, parakts 
jūrmalas kāpās 7 verstis no Melnsiles ciema. Bekmans nogalināts ar šāvienu mutē no kāda 
Pētera Rozenfelta kopīgi ar Krievijas pavalstnieku Teodoru Perekrestu. Pēc noslepkavošanas 
Bekmans aplaupīts. Abi slepkavas apcietināti, atzinušies un ievietoti cietumā. Tuvākas ziņas 
par izdarīto slepkavību pasniegsim nākošā numurā.

1921, 17. nov., 2. lpp.

Dundaga. Ebreja Šmula Bekmana noslepkavošana, aplaupīšana 
un slepkavu apcietināšana

1921. gadā jūnija mēnesī bija pazudis bez vēsts pie Sasmakas piederīgais paunu žīds 
Šmuls Bekmans, kurš 7. jūnijā izgājis no Dundagas pag. Melnsiles ciema uz Ģipkas ciemu, lai 
no turienes dotos uz savu iedzīvi – Sasmaku. Neskatoties uz rūpīgu meklēšanu no policijas un 
pazudušā piederīgiem, Bekmans netika atrasts. Pirms nozušanas Bekmans tirgojies ar precēm, 
kuras iznēsāja paunā. Pie viņa bijušas manufaktūru un sīkas preces, bez tam vācu markas 
un austrumu nauda. Bija pieņemams, ka, gar jūrmalu ejot, vecīgais Bekmans ir noslepkavots, 
aplaupīts un līķis rūpīgi norakts kāpās jūrmalā.

Neilgi pēc Bekmana nozušanas sāka plaši rīkoties ar naudu Dundagas pag. Melnsiles 
ciemā dzīvojošais Teodors Perekrests, kuram līdz tam nekādas naudas un līdzekļi nav bijuši. 
Perekrests Rīgā nopirka šujamo mašīni par 10 000 rub., kuru summu saņēmis, apmainot 
250 rub. austrumu naudā, 500 vācu markās, 10 rub. zeltā un 10 rub. sudraba krievu cara 
naudā. Mašīnu pārveda no Rīgas 20. jūnijā un nodeva savas līgavas mātei Annai Krūze Popes 
pagastā. Par mašīnas pārvešanas laiku – 20. jūnijā – policijai un iedzīvotājiem vēl nekas nebija 
zināms par Bekmana nozušanu. Pēc ziņu saņemšanas par Bekmana nozušanu, kas notika 
jūlija sākumā, krita aizdomas uz Perekrestu par ebreja nogalināšanu un aplaupīšanu, ko ap-
stiprināja Perekresta plaša rīkošanās ar vācu naudu. Pie nopratināšanas Perekrests izsacījās, 
ka šujmašīnas iegādāšanai saņēmis naudu no savas līgavas mātes. Perekresta līgavas māte 
Anna Krūze un viņas meita Alvīne Krūze apstiprināja, ka tiešām Perekrestam naudu devušas 
šujmašīnas iegādāšanai, bet pirms nopratināšanas Anna Krūze izsacījusies vairākām personām, 
ka mašīnu viņas meitai Alvīnei dāvinājis viņas līgavainis Perekrests, kuram esot kopā ar citiem 
veikals, no kura atlecot daudz peļņas. Pie Krūzes atrada vairākus drēbju gabalus, dažādas 
krāsas, kastītes ar diegu spolītēm, saduramām adatām, vispārīgi preces, kādas mēdz iznēsāt 
paunu žīdi. Bez tam Perekrests bij iztērējis sekošas naudas sumas: par saldumiem tirgotājam 
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Landmanim samaksājis 250 vācu marku, Rīgā viesnīcā samaksājis par pusdienām 1000 rub., 
iedevis savam biedram Pēterim Rozenfeldam 10 r. krievu zelta naudā un 100 vācu markās un 
bez tam vēl plaši uzdzīvojis.

Ievērojot to, ka uz Perekrestu krita smagas aizdomas par Šmula Bekmana nonāvēšanu 
un aplaupīšanu, viņš 20. septembrī tika apcietināts un ievietots cietumā.

7. novembrī policija atrada ebreja Bekmana līķi, kurš bija parakts apmēram 7 verstes no 
Melnsiles ciema jūrmalā, mežā, Dundagas pagastā. Bekmans bij nošauts ar šāvienu mutē no 
Pētera Rozenfelda, kurš pie nopratināšanas vaļsirdīgi atzinās, ka uz Perekresta pierunāšanu 
abi kopā uzvaktējuši Bekmani un, kamēr Perekrests pircis no Bekmana patronas, viņš to ar 
šāvienu mutē nogalinājis. Šauteni dabūjis no kuģa “Cesar” mašīnista 1920. g. vasarā un to 
turējis bez atļaujas un lietojis medīšanas nolūkam. Pa laikam šautene glabājusies arī pie 
Perekresta. Nolaupītās mantas paņēmis Perekrests un iedāvinājis savai līgavai Alvīnei Krūze, 
kurai un tās mātei dzērumā izpļāpājuši par ebreja Bekmana nogalināšanu. Pēteris Rozenfelds 
apcietināts 11. novembrī Talsu apriņķī un ievietots Ventspils cietumā. Šmula Bekmana līķis 
izdots Sasmakas ebreju draudzes valdei apbedīšanai. Lieta nodota attiecīgai tiesu iestādei.

1921, 25. nov., 2. lpp.

Spītē uz nebēdu
Kāds žīdu miesnieks F. [Frīdmanis. – Dz. Ē.] sanaidojies ar vietējās lopkautuves īpašnieku 

E., kādēļ sapirktos lopus neved vis kaut uz kautuvi, bet kauj pie sevis mājās. Par šādu likuma 
pārkāpšanu F. īsā laikā jau esot trīs reizes sodīts, bet F. no lopu kaušanas ārpus kautuves 
tomēr nedomājot atsacīties. Viņš izteicies, ka labāk maksāšot sodu katru dienu, tikai E. kautuvē 
nevedīšot lopus kaut.

1929, 8. marts, 2. lpp.

Dundaga. Neej svešā pirtī kašķi meklēt
Kādam lopu uzpircējam Frīdmanim policija jau esot sastādījuse 4 protokolus par lopu 

kaušanu ārpus kautuves. Protams, ka protokoliem sekojis arī sods. F., nebūdams mierā ar tiesas 
pavēles aplikto sodu, iesniedzis miertiesnesim atsauksmi un lūdzis lietu caurskatīt atklātā sēdē, 
uzdodams kā liecinieku otru miesnieku – Kušķi. Nododams liecību, K. izteica, ka arī viņš kaujot 
lopus ārpus kautuves. Pēc liecības nodošanas miertiesnesis arī K. piesauca pie atbildības un 
lika tam nostāties pie apsūdzēto sola. Spriedums: sodīt Frīdmani un Kušķi katru ar 50 latiem.

1929, 11. maijs, 1. lpp.

Dundaga. Par tirgošanos valsts svētku dienā, 26. janvārī, miertiesnesis sodījis Mosu un 
Faive Lemhenus ar 30 latiem naudas sodu.

1930, 18. marts, 2. lpp.

Dundaga. Uz karstām pēdām noķerts zaglis
Naktī uz Lielo Piektdienu Izraelsona veikalā Dundagā bija ielauzies zaglis, izlaužot 

veikala noliktavas loga rūti, un no veikala kases nozadzis apm. 200 Ls naudas. Zaglis bijis 
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diezgan apķērīgs un, lai neiekristu, no precēm nekā nebija ņēmis. Svētku sestdienā policija 
jau pienāca vainīgo. Tas ir kāds Ričards Anševics, 22 gadus vecs, bez pastāvīgas dzīves 
vietas un nodarbošanās. Vecāki gan viņam dzīvo Dundagas pagastā, bet dzīve pie vecākiem 
tam nepatikusi, kādēļ gājis pats savus ceļus. Nozagto naudu A. jau gandrīz visu bija paspējis 
iztērēt, nopirkdams uzvalku un citas lietas, kā arī uz svētkiem izdalījis brāļiem, māsām un 
vecākiem. Pagājušā gada beigās līdzīgā kārtā tika apzagta arī Fukša veikala kase, kur bija 
nozagts ap 130 latu. Noskaidrots, ka šo zādzību arī izdarījis A., un viņš arī atzīstoties. A. 
apcietināts un ievietots Ventspils cietumā.

1930, 25. apr., 1., 2. lpp.

Kolka. Arī pie mums kontrabandas spirts
Žīds Vulfs Gindlers atradis jūrmalā kannu ar 10 litriem spirta, ar kuru pacienājis savus 

draugus. Policija tomēr uzzinājuse par šādu kontrabandas spirta “našķēšanu” un tagad lietu 
izmeklē. Tā kā spirta kannas izskalotas gar piekrasti no Liepājas līdz pat Kolkai, tad domājams, 
ka vētrā gājis bojā kāds spirta kontrabandistu kuģis, jo Liepājas jūrmalā atrasts arī kāds iz-
skalots glābšanas riņķis ar uzrakstu “Front”.

1930, 18. jūl., 1. lpp.

Kolkasrags. Kā žīdiņam gājis ar “Dieviņa šķiņķībām”
Paunu žīds Vulfs Cindleris, braucot gar jūrmalu, atradis kannu ar kontrabandas spirtu. 

Atvedis atradumu Kolkā un iedevis kādam F., pēc tam kopīgi ar citiem atradumu izdzēruši. Bijis 
it lustīgi, bet par šādu lustēšanos dabūjuse zināt policija un sarakstījuse pret žīdu protokolu 
par atrastā kontrabandas spirta nenodošanu pēc piederības. Muita Cindlerim uzlikuse sodu 
1200 latu apmērā. Žīdiņš nu pavisam nelaimīgs un pūš vien: “Ai, ai – Dievine man sūtije 
skinkibe, un kāpēc lai es vine neneme prete? Ai, cores, ai, cores.”

1930, 23. sept., 2. lpp.

Dundaga. Par vekseļa viltošanu 6 nedēļas cietumā
Jaunsaimnieks K. Vēbergs, ņemdams Dundagā Frīdmaņa veikalā uz parāda kurpes, 

parakstījis vekseli ar kāda Valtera vārdu. Viltība vēlāk atklājās, un Vēbergu nodeva tiesai. Tā 
kā līdz tiesas dienai V. parādu Frīdmanim bija jau nomaksājis, tad, ņemot vērā mīkstinošos 
apstākļus, Vēbergu apgabaltiesa sodīja ar 6 nedēļām cietumā.

1930, 2. dec., 2. lpp.

Dundaga. Folkmaņu grēku saraksts aug
Pāris nedēļas atpakaļ brāļus Jāni un Rudolfu Folkmaņus pienāca gaļas, labības un miltu 

zādzībā. Nesen Dundagas tirgotājam Lemhenam tika nozagta no noliktavas apm. pusmuca 
petrolejas un puse govs ādas. Izrādījies, ka arī tas ir Folkmaņu darbs. Ādu tie jau paspējuši 
izlietot pastalu taisīšanai. Reizē ar to noskaidrojies, ka minētie F. vasarā nozaguši kāda M. 
tīklu 70 latu vērtībā.

1930, 19. dec., 2. lpp.
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Dundaga. Kad pietrūkst naudas, liek “bankā” pulksteņus
Pulksteņu veikala īpašnieks Hiršsons ziņojis policijai, ka viņam no veikala nozudis labošanā 

nodots pulkstenis. Policija noskaidrojusi, ka to piesavinājies H. strādnieks 17. g.v. A. Gutmanis. 
Tas sākumā pulksteni tikai tāpat paņēmis, lai panēsātu, bet tad kādu dienu saticies ar četriem 
draugiem un sākuši spēlēt kārtis uz naudu. Kad nauda paspēlēta, ielicis “bankā” pulksteni, 
kuru arī paspēlējis. Arī citi spēlētāji likuši “bankā” pulksteņus un arī paspēlējuši. Tos visus 
sauc pie atbildības par neatļautu hazarda spēli uz naudu.

1931, 20. janv., 2. lpp.

Pieķerts kurpju zaglis, kad kurpes jau noplēstas
Dundagā Izraelsona veikalā šinī pavasarī kāds jauns vīrietis uzlaikojis sev pāri dzeltenas 

kurpes un galošas. Pārdevējs izrakstījis čeku, un pircējs, paņēmis preci, devies uz kases pusi. 
Pēc pāris desmit minūtēm noskaidrojies, ka kurpju pircējs ar visām kurpēm izgājis no veikala 
nesamaksājis. Šinīs dienās veikalā ieradies atkal kāds jauns cilvēks pirkt papirosus. Izraelsons 
viņā uzzīmējis vainīgo un to nodevis policijai. Pēc ilgākas liegšanās tas arī policijai atzinies, 
paskaidrodams, ka kurpes jau galīgi novalkājis, kas arī izrādījies par patiesību.

1931, 17. nov., 2. lpp.

Milzīgs ugunsgrēks Dundagā
Pag. sestdienas vakarā ap plkst. 11 izcēlās ugunsgrēks Dundagas stērķeļu fabrikas ēkā. 

Kaut gan sanākušie ļaudis laida darbā Dundagas pienotavas ugunsdzēšamo šļūteni, uguni 
ierobežot nebija iespējams un ēka nodega. Degšanu sevišķi veicināja jumta sausā izbūve, 
kā arī pats jumts, kurš bija būvēts no šķindeļiem ar dakstiņu segumu virs tiem. Degšanu 
veicināja arī mērenais vējš, kurš uguns dzirksteles nesa pat kilometriem tālu. No dzirkstelēm 
aizdegās arī Dundagas ev. luteriskās draudzes baznīcas tornis, kurš ir koka būve ar šķindeļu 
segumu. Pateicoties ātrai rīcībai, uguni tornī izdevās nodzēst un veco baznīcu pasargāt no 
iznīcības. Baznīca būvēta 1766. g., un jau 1929. gadā, kad dega Dundagas tautas nams, tai 
draudēja tāds pat liktenis, bet arī uguni izdevās nodzēst. Fabrikas ēka pieder Zemkopības 
ministrijai, bet līdz 1935. gadam viņa izrentēta Dundagas stērķeļu fabrikas paju sabiedrībai. 
Ēka apdrošināta Finanšu ministrijas apdrošināšanas nodaļā par Ls 4000.–, bet tās faktiskā 
vērtība iztaisa ap Ls 20 000. Ēkā bez fabrikas atradās arī D. Fuksa koloniālpreču veikals, 
R. Karlsona un H. Amatnieks dzīvoklis un R. Hiršsona pulksteņu veikals. Kā fabrikas iekārta, 
tāpat veikalu iekārtas un preces sadega pilnīgi. Fabrikas iekārta apdrošināta “Latvijas Lloidā” 
par Ls 15 000.–, bet zaudējumi fabrikai iztaisa Ls 150 000.–. Fuksa veikala iekārta un preces 
apdrošinātas nav bijušas, un zaudējumi iztaisa ap 20 000 Ls. Karlsona frizētava arī nav bijusi 
apdrošināta, un tam zaudējumi cēlušies par apm. Ls 900.–. Amatnieks frizētava un dzīvoklis 
bijis apdrošināts par Ls 2000.– un Hiršsona veikals par Ls 1600.–. Zaudējumi viņiem iztaisa 
apm. apdrošināšanas summu. Uguns sākusies Amatnieks frizētavas un dzīvokļa rajonā. Frizē-
tavā apm. līdz plkst. 9 vakarā kurināta krāsns, bet ap 9.20 darbi frizētavā beigti un darbinieces 
visas aizgājušas viesos. Frizētavas darbnīcas dūmu vadi neesot bijuši pienācīgā kārtībā, kādēļ 
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pieņemams, ka tas bijis par uguns izcelšanās iemeslu. Ļaunprātīgas dedzināšanas pazīmes 
neesot. Dundagas stērķeļu fabrika patreiz bija lielākā šāda veida fabrika Latvijā un apm. 75% 
no Latvijā patērētā sīrupa un stērķeles sedza ar saviem ražojumiem. Uz fabrikas atjaunošanu 
maz izredzes, jo īpašnieki cietuši milzīgus zaudējumus. Fabrika vēl tikai dažas nedēļas atpakaļ 
bijusi apdrošināta par daudz augstāku summu, bet, tā kā ziemas laiks ugunsdrošības ziņā 
uzskatāms par drošāku, tad apdrošināšanas summa pazemināta.

1932, 23. febr., 1. lpp.

Nozog un lielās, ka lēti nopircis
Dažas dienas pēc Dundagas stērķeļu fabrikas nodegšanas, ar kuru reizē sadega arī 

Davida Fuksa veikals, kāds T. Kiršteins rādījis savām paziņām, ka lēti nopircis pie Fuksa 
ādas grožus – tikai par 2 latiem. Kad paziņa arī gribējis tik lētus grožus, izrādījies, ka nekādi 
groži nav pārdoti, bet gan vieni groži tikuši nozagti. Grožus pie K. nav izdevies atrast, un 
tas arī liedzās, ka grožus savam paziņam būtu rādījis, esot tikai iegājis Izraelsona noliktavā, 
kur bijušas noliktas Fuksa izglābtās preces, paprasīt Izraelsona adresi. Tomēr miertiesnesis 
uzskata K. vainu par pierādītu un viņu soda ar 1 mēnesi cietumā. Sods grožu dēļ iznācis tik 
bargs tāpēc, ka K. jau agrāk sodīts un sods nosacīti atlaists “uz labošanos”, bet, kā redzams, 
tad K. par labošanos nedomā.

1932, 20. maijs, 1. lpp.

Zog no acu priekšas
Dundagā Fuksa veikalā kāds Nusbaums salīdzis pāri kurpes. Pārdevējs kurpes iesaiņojis 

un nolicis uz letes. N. sarunājies ar kādu pazīstamu, un pārdevējs atkal bijis nodarbināts ar citu 
preču pārdošanu. Kad pēc kāda brītiņa apskatījušies pēc kurpēm, lai norēķinātos, izrādījies, 
ka kurpju vairs nav. Zaglis tās paspējis tik veikli pievākt, ka neviens no veikalā esošiem to 
nav paspējis ievērot.

1932, 15. jūl., 1. lpp.

Mēģina nodedzināt jaunu māju
Dundagas pag. Vīdales ciemā N. Rozenšteins ceļ jaunu māju, kurā paredzētas arī veikala 

telpas. R. līdz šim mitinājās īrētās telpās. Kādu rītu R. uzgājis, ka viņa jaunās mājas durvis 
atslēgtas un jaunierīkojamā veikala telpās plaukti salieti ar petroleju un aizdedzināti. Pateicoties, 
ka plaukti, tā arī pati ēka būvēta no lāga neizžuvušiem kokiem, uguns nav izplatījusies, bet 
pati no sevis pēc petrolejas izdegšanas apdzisusi. Ēka nav apdrošināta, un tās vērtība ap 
3000 latu. Policija bija aizturējusi kādu P., pret kuru iegūti daži norādījumi. Tālāku izmeklēšanu 
izdara Talsu iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis.

1932, 23. dec., 2. lpp.

Uz svētkiem gribējis iedzīvoties rīkos
Dundagā Lemhenu veikalā kāda sieviete pirkusi zirgam rīkus. Pieaicinājusi klāt savu 

paziņu Alfredu Zibertu no Pitraga, lai palīdz rīkus piepasēt. Z. paņēmis rīkus, iesēdies ratos 
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un aizbraucis. Veikalnieks tomēr pamanījis Z. aizbraukšanu ar visiem rīkiem un par notikušo 
ziņojis policijai, kura nekavējoties devusies pakaļ rīku zaglim un to ar visiem rīkiem panākusi 
apmēram 12 km no Dundagas.

1932, 30. dec., 1. lpp.

Pieķerti tīklu zagļi
Kolkas raga veikalnieks Vainšteins kādu rītu atradis, ka naktī viņa veikalu apciemojuši 

zagļi un nozagts viens brētliņu tīkls, šnores un papirosi ap Ls 110.– vērtībā. Zādzībā par 
vainīgiem policija pienākusi turpat Kolkas ragā dzīvojošos 16. g.v. Jeleferiju Dišleri un 24. g.v. 
Eduardu Dersāvis. Veikalā zagļi iekļuvuši caur bēniņu lūku, kura bijusi vaļā. Zagtās mantas 
zagļi noglabājuši jūrmalā zvejas būdā. Tās atrastas un atdotas cietušam. Vainīgos sauc pie 
atbildības.

1934, 6. jūl., 2. lpp.

Par tīklu un konfektēm 3 mēneši cietumā
Kolkas ciemā dzīvojošie I. Dišlers un E. Dersāvis kādu vakaru sarunājuši apzagt žīda 

Vainšteina veikalu. Sakrāvuši pie mājas sienas vecas kastes, pa lūku tad uzkāpuši bēniņos, 
no turienes priekšnamā un tad pa durvīm veikalā. Dersāvis paņēmis jaunu brētliņu tīklu, bet 
Dišlers zvejas šnores un konfektes. Tīklu un šnores noglabājuši Dišlera zvejas būdā, kur 
policija, izdarot kratīšanu, tos atradusi. Pag. nedēļu miertiesnesis abus garnadžus tiesāja 
Dundagā. Dišlers savu vainu atzīst, bet Dersāvis noliedz. Esot gan ar Dišleri tai vakarā bijis 
kopā, bet aizgājis mājās, un pa ceļam Dišlers viņu atkal panācis, un tad Dišlerim bijis padusē 
tīkls un šnore. Izrādās, ka Dersāvisam jau ir sava pagātne un tas 10 mēnešus nosēdējis par 
kontrabandu. Spriedums: abi atzīti par vainīgiem un sodīti ar 3 mēnešiem cietumā, pie tam 
Dišlerim kā mazgadīgam sods pārvērsts uz ievietošanu audzināšanas iestādē, bet nosacīti 
atlaists.

1934, 2. okt., 2. lpp.

Par aizrādījumu ņem un nolamā
Vulfs Kagans no Mazirbes staigājis Šlīteres pieturas punkta tuvumā pa dzelzceļa stigu. 

Kad dzelzceļa priekšstrādnieks Reinfelds aizrādījis, ka tas nav atļauts, Kagans ņēmis un viņu 
vēl nolamājis. Pret iedomīgo gājēju dzelzceļu policija sastādījusi protokolu.

1935, 26. marts, 2. lpp.

Pienākts naudas zaglis
Pirmdien Dundagā Izraelsona veikalā iegājis izdarīt iepirkumus Dundagas ciemā dzīvojo-

šais P. Kleinšmits. Savu naudas maku viņš nolicis uz letes. Sarunājoties ar kādu paziņu, viņš 
uz īsu brīdi maku izlaidis no acīm. Tā pieticis, lai pie maka pielavītos garnadzis un izzagtu 
40 latus. Ziņots policijai. Ar enerģisku rīcību tai izdevies zagli dabūt rokā. Vainīgais izrādījies 
Dundagas Mazmestros dzīvojošais K. Braunfelds. Viņš zādzībā atzinies.

1937, 14. okt., 3. lpp.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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Niekošanās ar revolveru prasījusi cilvēka dzīvību
Sestdien, 18. decembra pēcpusdienā, Dundagā noticis traģisks gadījums, kurš prasījis 

vietējā tirgotāja Haives Lemhena dzīvību. Notikums norisinājies sekošos apstākļos.
Dundagas Muņu ciema Mazkalēju māju saimnieks Fricis Cēla kopā ar savu paziņu 

Armandu Kundziņu no Dundagas Ošiem iebraucis sestdien Dundagā. Pēc visu darīšanu no-
kārtošanas abi iegriezušies Hercenbergas 2. šķiras traktierī, kur ieturējuši krietnas pusdienas. 
Jau te Cēla savam paziņam stāstījis, ka gribot pirkt revolveru. Pēc iziešanas no traktiera Cēla 
Jamberga vīna veikalā nopircis 2 kortelīšus spirta, un tad abi paziņas uz kādu laiciņu šķīrušies: 
Cēla devies Dundagas patērētāju biedrības veikalā, bet Kundziņš aizgājis uz H. Lemhena 
veikalu, pie kura palicis Kundziņa zirgs. Patērētāju biedrības veikalā Cēla uzrādījis ieroču 
atļauju un nopircis Valtera sistēmas revolveru līdz ar 50 patronām. 6 no tām veikalvedis 
tūliņ ielādējis revolverā un paskaidrojis saimniekam, kā ar ieroci apieties. Izgājis uz ielas, 
Cēla saticis patērētāju biedrības otrā veikala pārdevēju E. Kviesi un tā priekšā vicinājis savu 
jaunpirkto ieroci. Kviesis viņu apsaucis, un Cēla tad devies uz Lemhena veikalu, lai satiktu 
Kundziņu. Veikalā bijis daudz ļaužu. Cēla vispirms piegājis pie kasiera E. Župes un prasījis 
degvīnu. Kad tas atteicis, ka tādas mantas veikalā nav, Cēla jokodamies mērķējis uz Župi no 
sava revolvera. Viņš ticis atkal apsaukts. Taču griba rotaļāties ar jauno ieroci bijusi tik stipra, 
ka Cēla devies no veikala ārā uz ielas, ielaidis tur vienu patronu stobrā un izšāvis gaisā. Pēc 
tam viņš atkal atgriezies veikalā ar revolveru rokā. Te viņam norādīts neālēties ar ieroci, bet 
tai vietā, lai paklausītu un bāztu to kabatā, viņš lielīgi pacēlis revolveru un iesaucies: “Lūk, kur 
jauns ierocis! Nebīstaties!” Un šai pašā mirklī gājis vaļā šāviens. Tas ķēris veikala īpašnieku 
Haivi Lemhenu, un viņš nokritis uz grīdas. Izsaukts ārsts palīdzības sniegšanai un policija. 
Smagi ievainotais veikalnieks tomēr nebijis glābjams: pēc dažām minūtēm viņš miris.

Vakar nošautā sekciju izdarīja apriņķa ārsts Dr. P. Liepiņš un atrada, ka lode gājusi cauri 
plaušām un iestrēgusi mugurkaulā. Šāvējs apcietināts un nodots izmeklēšanas tiesnesim, kas 
to nosūtījis cietumā. Cēla paskaidro, ka bijis piedzēries un viss noticis nejauši – bez ļauna 
nolūka. H. Lemhena līķi vakar no Dundagas pārveda uz Talsiem un apbedīja.

Fricis Cēla ir 50 gadu vecs, precējies, 8 bērnu tēvs. Nošautais H. Lemhens ir 49 gadu 
vecs, viņš atstāj sievu un divi bērnus – pusotra un 11 gadu vecus.

1937, 21. dec., 1. lpp.

Kā Jankels Lurje Dundagā zobus ārstēja
Zobu tehniķis Jankels Jenohs Lurje, kura darbnīca atrodas Rīgā, ieradies Dundagā pie-

ņemt pasūtījumus mākslīgu zobu izgatavošanai. Viņš apmeties Dundagas viesnīcā un izlicies 
liels “zobu dakteris”, kaut gan nodarboties ar zobu ārstniecību viņam nav tiesību. Pie Lurje 
ieradies A. Berkmers no Dundagas Jaunmuižas un izteicis savas nelaimes ar zobiem. Lurje 
pacientu aplūkojis un paziņojis, ka 10 zobi jāpārplombē un vienam jāliek jauna zelta virsdaļa. 
Sākusies dakterēšana, bet... tās noslēgums norisinājās tiesā, Ventspils apriņķa 2. iecirkņa 
miertiesnesim noturot Dundagā sesiju. Izrādījās, ka Lurje saplombējis Berkmeram 10 zobu 
vietā tikai 6 un pie tam nevis ar sudraba plombu, kā bijis norunāts, bet ar mazvērtīgu 
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cementa plombu. Un viena zoba zelta virsdaļa bijusi tā taisīta, ka drīz vien nokritusi. Taču kā 
honorāru par lielo dakterēšanu Lurje paņēmis 46 latus. Un vēl ieteicis Berkmeram sūtīt pie 
viņa kā “Rīgas speciālista” citus klientus. Berkmers tomēr bijis “nepateicīgs” un griezies tiesā. 
Tur Lurje savu vainu neatzina. Taču liecinieku liecības bija nepārprotamas, un miertiesnesis 
Jankeli Lurje uz sodu lik. 553. p. 1. d. sodīja ar 2 nedēļām cietumā un piesprieda par labu 
Berkmeram 46 latus.

1937, 29. dec., 2. lpp.

Sodīts “mežkungs”
Ern. Jegermanis no Dundagas Damalu mājām juties viņa mājām pieguļošā valsts mežā 

kā īsts kungs: nolaidis 5 brangus kokus un pārdevis uzpircējiem. Pēdu slēpšanai viņš celmus 
kārtīgi nomaskojis. Taču nodarījums nācis gaismā, un miertiesnesis “mežkungu” sodījis ar 
2 mēnešiem cietumā. Koku uzpircēji A. Cēlavs-Cielavs no Dundagas Auniņiem un Leiba Tāl-
bergs no Vadoņa ielas 13 Ventspilī sodīti ar 25 latiem vai 1 nedēļu arestā katrs.

1937, 29. dec., 2. lpp.

Piesavinājies, lai nedomātu, ka zadzis
Dundagas stacijas priekšnieka palīgs P. Kleinšmits iegājis Izraelsona veikalā iepirkties. 

Viņš savu naudas maku ar 40 latiem tajā nolicis uz veikala letes. Kad viņš uz mirkli novērsis 
no tā vērību, maks bijis pagalam. Vainīgs pienākts Dundagas Mazmestros dzīvojošais K. Braun-
felds, kurš tanī laikā veikalā redzēts iepērkamies. K. Braunfeldam bija jāatbild miertiesā. Tur 
viņš izteicās, ka maku atradis veikalā pie zemes un pievācis. Nodot pazaudētājam baidījies 
tāpēc, ka tad viņu būtu varējuši noturēt par maka zagli. Miertiesnesis Braunfeldu sodīja ar 
3 mēnešiem cietumā, soda izciešanu nosacīti atliekot.

1937, 29. dec., 4. lpp.

Niekošanās ar revolveru prasījusi cilvēka dzīvību
Dundagas Muņu ciema Mazkalēju saimnieks Fricis Cēla visu laiku dzīvojis mierīgu 

lauksaimnieka dzīvi un audzinājis savus 8 bērnus. Bet tad viņš sadomājies iegādāties kādu 
šaujamu ieroci. Izņēmis vajadzīgo atļauju, Fr. Cēla devies uz Dundagu pirkt revolveru. Līdzi 
viņam aizbraucis tā paziņa Armands Kundziņš no Dundagas Ošiem. Taču, pirms doties pirkt 
ieroci, abi iegriezušies iepriekš Hercenbergas traktierī un ieturējuši tik pamatīgas pusdienas, 
ka Cēla traktieri atstājis jau jūtami iereibis. Kamēr A. Kundziņš devies uz F. Lemhena veikalu, 
pie kura palicis viņa zirgs, tikām Cēla aizgājis uz Dundagas patērētāju biedrības veikalu un, 
uzrādot ieroču atļauju, nopircis Valtera sistēmas automātisko revolveru līdz ar 50 patronām. 
Dažas no tām veikalvedis ielicis revolvera aptverē un paskaidrojis saimniekam, kā ar ieroci 
jāapietas. Būdams iereibis, Cēla no šiem paskaidrojumiem daudz nav sapratis. Pēc darījuma 
nokārtošanas, priecīgs un lepns par savu jauno ieroci, Cēla devies uz Lemhena veikalu, lai 
tur satiktu savu ceļabiedru A. Kundziņu. Lemhena veikalā Cēla ar ieroci sācis ālēties. Viņš 
gribējis šaut griestos, bet apsaukts. Tad viņš pavēris veikala durvis un reizi izšāvis gaisā. 
Laikam neapjēgdams, ka revolveris ir automātisks, kas izšauto patronu izmet un tūliņ stobrā 

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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ievelk jaunu, Cēla ar pielādēto ieroci turpinājis veikalā ālēties. Viņš pacēlis ieroci arī pret veikala 
īpašnieku F. Lemhenu. Kad tas viņu apsaucis, Cēla roku ar ieroci laidis gan uz leju, bet bijis 
jau par vēlu: tanī brīdī gājis vaļā šāviens, un F. Lemhens nogāzies uz grīdas. Izsaukts ārsts 
un policija. Ārsta palīdzība tomēr jau bijusi lieka: pēc dažām minūtēm F. Lemhens miris. Lode 
viņu bija ķērusi plaušā un iestrēgusi mugurkaulā.

Traģiskais notikums norisinājies pag. gada 18. decembrī. Aizvakar Fr. Cēlam šai lietā 
bija jāstājas Jelgavas apgabaltiesas kriminālnodaļas priekšā, kas pašlaik notura tiesas sēdes 
Ventspilī. Apsūdzētais atzinās vainīgs nāves sagādāšanā F. Lemhenam aiz neuzmanības. 
Notikušais viņu redzami satriecis. Viņu aizstāvēja zvēr. adv. J. Šmits no Rīgas. Aizstāvis 
aizrādīja, ka nelaimes galvenais cēlonis ir tas, ka Cēla bijis lietojis alkoholu. Apgabaltiesa 
Fr. Cēlu sodīja ar 6 mēnešiem cietumā un bez tam par labu nošautā pakaļpalicējiem pie-
sprieda civilprasību apbedīšanas izdevumu segšanai 375.50 Ls un atraitnei un divi bērniem 
katram 15 latu ik mēnesi.

1938, 7. maijs, 2. lpp.

Izber zirņus un maisā aiznes zagtās mantas
Naktī uz 25. novembri Dundagas ciemā Mozum Izraelsonam piederošā jauktu preču vei-

kalā, izsitot veikala skatu logu, bija iekļuvis ļaundaris un paņēmis no veikala vairākus baķus 
drēbes, pulksteņus, dažādas sudraba lietas, saldumus un citas sīkas preces kopvērtībā par 
apmēram 700 Ls. Veikalam blakus esošā preču noliktavā zaglis izbēris no kāda maisa zirņus, 
kurā iepakājis paņemtās mantas, un, neviena nepamanīts, atkal no veikala aizgājis. Notikušo 
ielaušanās zādzību Izraelsons pamanījis tikai otrā rītā, atslēdzot veikalu. Par notikušo zādzību 
Izraelsons ziņojis policijai. Pateicoties pēdējās enerģiskai rīcībai, vainīgo drīz pienāca. Tas 
izrādījās par Dundagas pagasta Deidu mājās dzīvojošo 30 g.v. Rihardu Pēteri Anševicu, kurš 
jau pirms dažiem gadiem bijis ielauzies Izraelsona veikalā un par to sodīts ar pārmācības 
namu. R. Anševics apcietināts un nodots Talsu apriņķa izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

1938, 8. dec., 2. lpp.

Uzkūdījis apzagt savu konkurentu
Dundagas ciema pulksteņtaisītājam Benjaminam Grinblatam nav paticis, ka it labi “šef-

tes” iet arī otram pulksteņtaisītājam turpat Dundagas ciemā – A. Ķenklim. Savā nenovīdībā 
B. Grinblats tik ilgi lauzījis galvu, kamēr izdomājis pēc viņa uzskata vislieliskāko plānu, kā 
sariebt konkurentam, proti – to apzagt. Bet pašam to darīt viņam nav bijis dūšas, un tāpēc 
“melnajam darbam” viņš izraudzījies savu mācekli Teodoru Hermani. Lai nepazaudētu darbu, 
T. Hermanis sava šefa pamudinājumam paklausījis un A. Ķenkli kādā vakarā tiešām apzadzis. 
Pats B. Grinblats tovakar tīši aizgājis kaut kur ciemos, lai uz viņu nekristu ne kripatiņa ēnas. 
Taču policija pienāca abu vainu, un Ventspils apriņķa miertiesnesis abus sodījis ar 2 mēnešiem 
cietumā.

Vakar Jelgavas apgabaltiesas apelācijas nodaļa priekšsēdētāja E. Vegnera vadībā skatīja 
cauri abu notiesāto pārsūdzības. T. Hermanis nodarījumā vaļsirdīgi atzinās, pastāstīja, ka 
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noziegumu izdarījis, B. Grinblata pamudināts, jo citādi G. to draudējis atlaist no darba, un viņš 
baidījies nonākt bezizejā un lūdza sodu mīkstināt. Pavisam citāds bija B. Grinblata “nevainības” 
stāsts. Kad notikuma vakarā viņš ar savu sievu pārnākuši mājās un priekšā atraduši A. Ķenklim 
nozagtās mantas, viņš dusmās esot sūtījis T. Hermani, lai tas iet “ar visām mantām dīķī no-
slīkt”. Vainīgs esot T. Hermanis viens pats. Savas nevainības apliecināšanai viņš sadabūjis arī 
lieciniekus – divus Valdemārpils skārdniekus – Izraeli Cindeli un Zamueli Kānu. Tie arī abi kā 
no grāmatas nolasīja, ka dzirdējuši sarunu, kurā T. Hermanis pats esot teicis, ka B. Grinblats 
nav vainīgs, bet ka viņš to iegāzis tikai aiz naida. Taču, kad tiesa sāka tuvāk interesēties, 
kādos apstākļos šī saruna notikusi, kad tas bijis, kas vēl runāts utt., tad abi skārdnieki pēkšņi 
neko “neatminējās”. Tādām liecībām tiesa nevarēja piešķirt ticamību un tāpēc B. Grinblatam 
apstiprināja miertiesneša piespriesto sodu – 2 mēnešus cietumā, bet T. Hermanim, ievērojot 
viņa atzīšanos, miertiesneša piespriesto sodu nosacīti atlika.

1938, 8. dec., 3. lpp.

Pērk zīmuli un apzog veikalniekus
Dundagā Mozum Lemhenam piederošā dažādu preču veikalā ieradusies kāda sieviete 

un prasījusi pārdevējam Ernestam Župem parādīt drēbes. Pārdevējs sievietei nolicis priekšā 
vairākus baķus, lai tā izraugas vajadzīgo, un pats steidzies apkalpot citus pircējus. Kad at-
griezies un gribējis apkalpot sievieti, tā vairs veikalā nebijusi un no letes nozudis arī viens 
kokvilnas drēbju baķis. M. Lemhens par zādzību ziņojis policijai, kas par vainīgo pienākusi 
Ances pagasta Dūčes mājās dzīvojošo 36 gadus veco Mildu Dūče. Izkratot viņas dzīves-
vietu, policija atrada nozagto kokvilnas drēbju baķi un bez tam vienu sieviešu blūzi, kleitu, 
alumīnija krūzi, priekšautu un adītu bērnu jaku. Nopratināšanā M. Dūče atzinās par vainīgu 
un paskaidroja, ka visas šīs lietas viņa nozagusi Dundagas veikalniekiem Mozum Lemhenam 
un Marijai Bergholcei. Vainīgā arī pastāstījusi, ka viņa vispirms iegājusi Lemhena dzīvoklī, kur 
paņēmusi blūzi un alumīnija krūzi, pēc kam nozagusi drēbju baķi. M. Bergholces veikalā viņa 
iegājusi pirkt zīmuli un, kamēr veikalniece pagriezusies, lai to pasniegtu, paķērusi priekšautu 
un adīto jaku, ko pabāzusi zem mēteļa un iznesusi no veikala ārā. Vainīgā apcietināta, un 
viņai draud bargs sods.

1938, 10. dec., 3. lpp.

Cietuma sods par 4 cirvjiem
Koktirgotājs Lietuvas pavalstnieks Arons Fuksas Dundagā meža darbiem salīdzis vairākus 

strādniekus. Nopirkt vajadzīgos darbarīkus iegājuši turpat kādā Dundagas veikalā. Kamēr 
lielajā strādnieku barā meklēti darbarīki, divi strādnieki pievākuši četrus cirvjus un ar tiem 
nozuduši. Koktirgotājs pat nezinājis, kā strādniekus sauc. Trīs no nozagtiem cirvjiem atrasti 
ceļa malā nomesti sniegā. Policijai izdevies vainīgos notvert, un tie izrādījušies Aleksandrs 
Sipčenoks un Leons Bankovskis no Pasienes pagasta. Ventspils apriņķa miertiesnesis abus 
sodīja ar 1 mēnesi cietumā.

1940, 18. maijs, 3. lpp.

Dzintars Ērglis. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara
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“Brīvā Venta”

Dundadznieki sociālistiskās celtniecības darbā
[..] Rosīgi strādā Dundagas patērētāju biedrība, jo apvieno patlaban 1206 biedrus, gal-

venām kārtām darba zemniekus, un šī gada 11 mēnešos ir apgrozījusi – pārdevusi preces 
par 1 260 900 rbļ. Uz 1. decembri b-bai 5 nodaļas: Mazirbē, Kolkā, Ģipkā un 2 Dundagā 
(nacionalizētie Lemhena un Izraelsona veikali) [..]

1940, 21. dec., 2. lpp.

Atsauces un skaidrojumi

 1    Par Dundagas pagastu 20. gadsimta 30. gadu beigās sīkāk sk.: Ērglis Dz. 1941. gada 14. jūnijs 
Ventspils apriņķa Dundagas pagastā // 1941. gada 14. jūnija deportācija: noziegumi pret cilvēci: 
Starptautiskās konferences materiāli, 2001. gada 12.–13. jūnijs, Rīga (Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti, 6. sēj.). – Rīga, 2002, 269., 270. lpp.

 2    1935. gadā Dundagas pagasta platība bija 102 400 ha, bet 2001. gadā – 55 872,4 hektāri. – Sk.: 
Dundagas pagasts // Enciklopēdija Latvijas pagasti: Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku 
teritorijas. – Rīga, 2001, 1. sēj., 235. lpp. – Mūsdienās pirmskara Dundagas pagasta robežās izveidots 
Kolkas pagasts, kā arī daļa agrākās Dundagas pagasta teritorijas ietilpst Rojas, Īves, Valdgales, Ances 
un Tārgales pagastā.

 3    Vestermanis M. Das SS-Seelager Dondangen – ein Modell für die geplante nazistische “Neuord-
nung Europas”// Militärgeschichte, 1986, H. 2, S. 145, 146; Press B. Judenmordung in Lettland, 
1941–1945. – Berlin, 1992, S. 134, 170, 171; Ezergailis A. The Holocaust in Latvia, 1941–1944: The 
Missing Center. – Riga; Washington, 1996, pp. 136, 363, 367, 368, 373, 374; Ezergailis A. Holokausts 
vācu okupētajā Latvijā: 1941–1945. – Rīga, 1999, 163., 417., 422., 423., 428. lpp., u.c.

 4    Pavlovičs J. Okupācijas varu maiņa Ziemeļkurzemē 1941. gada vasarā // Okupācijas režīmi Latvijā 
1940.–1959. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi (Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti, 10. sēj.). – Rīga, 2004, 143.–168. lpp.

 5    Vīksne R. Ebreju iznīcināšana Ventspilī 1941. gadā // Holokausta izpētes jautājumi Latvijā: Starptau-
tiskā semināra referāti, 2001. gada 29. novembris, Rīga, un 2001.–2002. gada pētījumi par holokaustu 
Latvijā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 8. sēj.). – Rīga, 2003, 67.–100. lpp.

 6    Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. IV: Tautība. – Rīga, 1937, 355. lpp.
 7    LVVA, 1308. f., 12. apr., 12326. l., 68., 71., 81., 86., 91., 92. lp. – Šo vīriešu pastāvīgā dzīvesvieta bija 

Rīga, Ventspils, Talsi, Valdemārpils, Krustpils.
 8    Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā .., 503., 504., 516. lpp.
 9    Turpat, 506. lpp.
10    Sīkāk sk.: Ērglis Dz. 1941. gada 14. jūnijs Ventspils apriņķa Dundagas pagastā .., 269.–330. lpp.
11    44 ebreji Dundagas pagastā dzīvoja 1935. gada februārī, bet 1941. gadā to skaits bija daudz mazāks, 

tāpēc represēto ebreju īpatsvars patiesībā bija lielāks.
12    Pavlovičs J. Okupācijas varu maiņa Ziemeļkurzemē 1941. gada vasarā .., 153., 161. lpp. – Dundagas 

pagasta valdes iedzīvotāju reģistrācijā daudzu personu kartītēs ierakstīts, ka tās 1941. gada 27. jūnijā 
aizbēgušas, tāpēc ka bija komunisti, vai līdzi komunistiem. – LVVA, 5770. f., 3. apr., 4.–69. l.
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13    Turpat, 1252. f., 1. apr., 25. l., 207. lp.
14    LVA, 1987. f., 1. apr., 14254. l.; Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. – Rīga, 2001, 673. lpp.
15    Dundagas iedzīvotāju evakuācija 1943. gada rudenī (Kārļa Rozenfelda stāstījumu pierakstījis Ernests 

Ābols) // Talsu Vēstis, 1993, 20. marts; Driķe B. Dzeguze nozvanīja divas reizes // Banga, 1999, 
17. sept.; Ceimurs M. Pagasta vecākajam aizejot... // Talsu Vēstis, 2000, 10. febr.

16    Pašaizsardzībnieki – Vācijas un PSRS kara sākumā gan stihiski, gan organizēti veidojušās bruņotas 
grupas ar deklarētu mērķi aizsargāt vietējos iedzīvotājus no atkāpjošās Sarkanās armijas karavīru 
patvaļas. Līdz ar nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanu konkrētā apvidū pašaizsardzības grupas 
nonāca okupācijas varas kontrolē un pakļautībā un ebreju apdzīvotajās vietās tika iesaistītas holo-
kaustā.

Latviešu policisti – ienākot nacistiskās Vācijas karaspēkam, daudzos gadījumos policijas funkcijas 
uzņēmās pildīt līdz 1940. gadam policijā dienējušie, bet padomju varas laikā atlaistie no darba. Latviešu 
policisti tāpat tika iesaistīti holokaustā.

1941. gada vasarā gan pašaizsardzībnieki, gan policisti provincē parasti bija pakļauti vācu militāra-
jām un SD komandantūrām. – Sīkāk sk.: Ezergailis A. The Role of the Self-Defense Commandantures 
in the Holocaust // Latvija Otrajā pasaules karā: Starptautiskās konferences materiāli, 1999. gada 
14.–15. jūnijs, Rīga (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.). – Rīga, 2000, 235.–251. lpp.

17    Biezais H. Nacionālie partizāni // Kaŗa Invalids, 1984, nr. 29, 14.–16. lpp.; Ventas Balss, 1941, 4. jūl.; 
Ezergailis A. Pašaizsardzību komandantūru loma holokaustā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
1999, nr. 3, 113., 114. lpp.; Ezergailis A. The Role of the Self-Defense Commandantures in the Holo-
caust, 249., 250. lpp.

18    Pavlovičs J. Okupācijas varu maiņa Ziemeļkurzemē 1941. gada vasarā .., 161., 162. lpp.
19    LVVA, 5770. f., 3. apr., 31. l., 77. lp.
20    Turpat, 49. l., 123., 128. lp.
21    Turpat, 121. lp.
22    Turpat, 35. l., 46. lp.
23    Turpat, 47.–49. lp.
24    Turpat, 52. l., 153. lp.
25    Turpat, 151., 152. lp.
26    LVA, 1986. f., 1. apr., 18382. l.
27    Turpat, 16326., 18382. l.; 2. apr., P-l0830. l.
28    Gavsenes Brūvergrīvos dzīvojošajam Eduardam Rozefeldam-Rozenfeldam 1940. gada 2. martā Dun-

dagas pagasta valdes iedzīvotāju reģistrācijas kartotēkā tika izrakstīta jauna kartīte ar viņa jauno 
uzvārdu “Grīva”. – LVVA, 5770. f., 3. apr., 49. l., 93. lp.

29    LVA, 1986. f., 1. apr., 752. l., 15., 130., 157. lp.
30    Dundagas pagasta izpildu komitejas 1947. gada 20. septembra izziņa apliecina, ka E. Grīva bijis 

vecsaimnieks; viņa mātei Matildei Rozenfeldei piederēja 121,5 ha zemes. – Turpat, 94. lp.
31    Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs, 675. lpp.; Ērglis Dz. 1941. gada 14. jūnijs Ventspils apriņķa Dundagas 

pagastā, 269.–330. lpp.; Driķe B. Dzeguze nozvanīja divas reizes; Ceimurs M. Pagasta vecākajam 
aizejot...; LVA, 1986. f., 1. apr., 752. l., 41. lp.; LVVA, 5770. f., 3. apr., 49. l., 94., 101. lp.

32    LVA, 1986. f., 1. apr., 752. l., 118., 119. lp.
33    Turpat, 131., 143. lp.
34    Turpat, 13., 137. lp.
35    O. Ahta liecība 1947. gada 30. jūlijā. – Turpat, 41., 42. lp. (tulkojums no krievu valodas).
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36    1947. gada 2. oktobrī Ventspilī O. Ahts konfrontācijā ar apsūdzēto E. Grīvu liecināja, ka šāvienus 
dzirdējis apmēram 15 minūtes pēc tam, kad E. Grīva, H. F. Glimbergs-Glinbergs un ebreji iegājuši 
mežā. – Turpat, 79. lp. – Tiesas sēdē 1947. gada 30. novembrī Ventspilī O. Ahts liecināja, ka sadzirdējis 
šāvienus burtiski pēc dažām minūtēm. – Turpat, 132. lp.

37    “Ventspils apriņķa Dundagas pagasts
1947. gada 18. augusts

Vācu atbalstītāju upuru kapa apskates akts.
Mēs, apakšā parakstījušies: LPSR VDM Ventspils AN [apriņķa nodaļas] Dundagas starppagastu 

nodaļas priekšnieks Mazurs, VDM Dundagas SPN [starppagastu nodaļas] operatīvais pilnvarotais 
jaun. l-ts Beļajevs, Dundagas pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Fricsons G. F., Dundagas 
pagasta milicijas iecirkņa pilnvarotais Rozenfelds A. J., Dundagas ļespromhoza [Mežrūpniecības saim-
niecība. – Dz. Ē.] direktors b. Ozoliņš J. K., pēc pilsoņa Ahta Oskara Jēkaba d., dzīvojoša Dundagas 
pagasta Kaļķupjos, iesnieguma pēc viņa norādījuma un viņa klātbūtnē Dundagas pagasta Tūļu māju 
apkārtnē (Sabdagas ciems) mežā atvērām nomaskētu kapu, kurā atklāja divus cilvēka galvaskausus 
un sairušus skeleta kaulus, par ko sastādīts akts” (tulkojums no krievu valodas). – Turpat, 90. lp. 

38    O. Ahta liecība tiesas sēdē 1947. gada 30. novembrī. – Turpat, 132. lp.
39    Pilnu PSRS APP 1943. gada 19. aprīļa dekrētu sk.: No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 

1940–1986: Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs / R. Vīksnes un 
K. Kangera red. – Rīga, 1999, 970. lpp.

40    LVA, 1986. f., 1. apr., 752. l., 135.–137. lp.
41    Turpat, 144. lp.
42    Turpat, 145., 146. lp.
43    E. Grīvas konfrontācija ar liecinieku O. Ahtu 1947. gada 2. oktobrī Ventspilī, turpat, 80. lp.
44    Turpat, 151., 169. lp.
45    E. Grīvas liecība 1958. gada 2. jūnijā Rīgā, turpat, 447. lp.
46    O. Ahts Rīgā, Pilsoņu ielā 13, bija ieradies no Dundagas rajona Kaļķu ciema padomes Seņķiem. – Tur-

pat, 398. lp.
47    Turpat, 459.–462. lp.
48    Turpat, 463., 464. lp.
49    Krišjāņa Landmaņa (1906) liecība 1957. gada 21. septembrī Dundagā, turpat, 266., 267. lp.; Arvīda 

Zemīša (1909) liecība 1957. gada 15. martā Dundagā, turpat, 277. lp.; Žaņa Šulca (1913) liecība 
1957. gada 16. martā Dundagā, turpat, 305. lp. u.c.

50    Turpat, 367. lp.
51    Turpat, 318. lp.
52    Turpat, 319. lp.
53    Pēc Gustava Kārļa Eltmaņa (1911–1994) liecības autoram 1993. gada 24. jūlijā.
54    LVA, 1986. f., 1. apr., 752. l., 465. lp.
55    Turpat, 467. lp.
56    Turpat, 475. lp.
57    Turpat, 2. apr., P-4874. l., 10., 11. lp. – Protokolā N. Rozenšteins minēts kā Vīdales ciema pilsonis 

Nisons Rozenšteins.
58    Kolkas lībietis – Vidzemes pusē (Kārļa Petoka atmiņas sakārtojusi Baiba Šuvcāne) // Līvli, 2002, 

nr. 3, 15. lpp. – K. Petoks 1941. gadā dzīvoja Kolkas ciema Nordostu mājās, kuras atradās netālu no 
Vecvagariem.
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59    Vecā Vecvagaru māja Kolkā bija guļbaļķu būve. Tagadējā māja 1949. gadā uzcelta uz vecās mājas 
pamatiem. No 1949. gada pavasara līdz 1949. gada rudenim Antons Žagars (1904–1963) kopā ar 
Pēteri Breinkopfu nojauca veco māju un tās vietā uzcēla jaunu namu kokdarbnīcas vajadzībām, turklāt 
ar lielākiem logiem un stāvbaļķu. Kad Žagaru ģimene 1949. gada novembrī pārcēlās no Dundagas 
pagasta Sīkraga ciema uz Kolku, Vecvagaru dārzā vēl bija mazs, dažus kvadrātmetrus liels lūgšanu 
namiņš (būdiņa), kurā ebreji bija lūguši Dievu. No ceļa to nevarēja redzēt. Namiņš bija sēnesveida, 
dzeltenā krāsā. 1949. gadā tas jau bija vecs un pēc dažiem gadiem tika nojaukts. – Pēc Ērika Žagara 
(1942) liecības autoram 2001. gada 25. decembrī un 2004. gada 3. maijā.

60    LVA, 1987. f., 1. apr., 14411. l., 4. lp.
61    Dundagas pagastā izvietotās padomju robežsargu vienības jau 1941. gada 27. jūnija agrā rītā devās 

Talsu un Tukuma virzienā. – Sk.: Pavlovičs J. Okupācijas varu maiņa Ziemeļkurzemē 1941. gada 
vasarā, 153. lpp. – Visticamāk, ka robežsargi Kolku atstāja jau pirms 27. jūnija.

62    M. Drīksnas liecība 1950. gada 23. septembrī un 1950. gada 14. novembrī un liecība tiesas sēdē 
1950. gada 11. novembrī, LVA, 1986. f., 1. apr., 18382. l., 74., 99. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 2. sēj., 165. lp.

63    O. K. Petoka liecība 1950. gada 29. maijā, turpat, 1. sēj., 66. lp. – Grūti spriest, cik lielā mērā šī liecība 
atbilst notikušajam, bet, ja Dundagā vācieši ieradās 3. jūlijā, tad šī versija var būt diezgan ticama.

64    LVA, 1986. f., 1. apr., 16326. l., 7. lp.
65    Turpat, 11., 18., 29. lp.
66    Šajā sadursmē 1941. gada 3. augustā krita trīs sarkanflotieši, viens vācu karavīrs un pašaizsardzīb-

nieks Ansis Roberts Biķis (arī Biks; 1906–1941) no Dundagas pagasta Sausteres ciema Kubaliem. 
Līdzīgas sadursmes norisinājās arī citās vietās Ventspils apriņķī, bet tās jāpēta atsevišķi.

67    LVA, 1986. f., 1. apr., 18382. l., 159., 168., 172. lp.
68    Turpat, 15., 16., 56., 57., 64., 68., 96., 97., 100., 140., 141. lp.
69    Turpat, 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 112. lp.; 2. sēj., 46., 172. lp.
70    Turpat, 1. sēj., 105., 109., 147. lp.; 2. sēj., 12., 16., 81., 159. lp.
71    Turpat, 1. apr., 18382. l., 16., 59. lp. – Citā liecībā – 1950. gada 15. jūlijā – J. Petoks minēja, ka šis 

pavēles paziņotājs bijis Vilis Stalts (arī Stalte). – Turpat, 28. lp.
72    Turpat, 17., 21., 24., 25., 28., 29., 59., 65., 67., 105., 110., 161. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 311. lp.
73    Turpat, 1. apr., 18382. l., 25. lp.
74    Turpat, 65., 105., 109. lp.
75    Turpat, 16326. l., 12., 15., 18., 36. lp.
76    Turpat, 18382. l., 38. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 66. lp.
77    Šādas liecības sniedza Kārlis Petoks (1891–?) 1950. gada 16. maijā un 1950. gada 26. maijā. – LVA, 

1986. f., 1. apr., 18382. l., 33. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 47., 190. lp.; Andrejs Petoks (1923–1996) 
1950. gada 12. maijā, 1950. gada 23. septembrī, 1950. gada 7. oktobrī un 1950. gada 2. decem-
brī. – Turpat, 1. apr., 18382. l., 105., 106., 163. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 112. lp.; 2. sēj., 46. lp.; 
Andrejs Freimanis (1911–1979) 1950. gada 10. jūnijā. – Turpat, 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 105. lp.; 
Augusts Rozenfelds (1908–1996) 1950. gada 30. maijā. – Turpat, 131. lp.; Pēteris Frīdmanis (1912–1986) 
1950. gada 15. jūlijā, 1950. gada 24. septembrī, 1950. gada 9. oktobrī un 1950. gada 2. decembrī. – Tur-
pat, 1. apr., 18382. l., 39., 78., 108., 162. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 148. lp.; 2. sēj., 50. lp.; Augusts 
Alfrēds Adamkovičs (1896–1973) 1950. gada 15. jūlijā. – Turpat, 1. sēj., 185. lp.; Atis Rehters-Rekbergs 
(1902–?) 1950. gada 18. maijā. – Turpat, 1. apr., 18382. l., 36. lp.; Andrejs Rozenfelds (1911) 1945. gada 
5. jūlijā un 1945. gada 22. oktobrī. – Turpat, 16326. l., 20., 22. lp.; Marija Vilmane (1890–?) 1950. gada 
25. aprīlī. – Turpat, 18382. l., 31. lp.; Andrejs Rozenfelds (1901–1972) 1950. gada 27. septembrī. – 
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Turpat, 79. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 53., 54. lp.; Nikolajs Ešentāls (1891–1979) 1950. gada 25. jūlijā 
un 1950. gada 24. septembrī. – Turpat, 1. apr., 18382. l., 45., 76. lp. – To apstiprina arī Gustava Kārļa 
Eltmaņa (1911–1994) liecība autoram 1990. gada 8. septembrī.

78    Turpat, 75. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 2. sēj., 46., 47. lp. (tulkojums no krievu valodas).
79    N. Ešentāla liecības 1950. gada 25. jūlijā un 1950. gada 24. septembrī, konfrontācija 1950. gada 

9. oktobrī ar arestēto J. Petoku un liecība tiesas sēdē 1950. gada 2. decembrī, turpat, 1. apr., 18382. l., 
45., 46., 76., 109., 110., 164. lp.

80    A. Rozenfelda liecība 1950. gada 27. septembrī, turpat, 79. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 1. sēj., 53., 54. lp.
81    A. Rozenfelda liecība 1945. gada 22. oktobrī Rīgā, turpat, 1. apr., 16326. l., 22. lp.
82    P. Frīdmaņa liecība 1950. gada 24. septembrī, konfrontācija 1950. gada 9. oktobrī ar apsūdzēto 

J. Petoku un liecība tiesas sēdē 1950. gada 2. decembrī, turpat, 18382. l., 78., 108., 162. lp.; 2. apr., 
P-10830. l., 1. sēj., 50. lp.

83    Kārļa Vilhelma Petrovica (1909–?) liecība 1950. gada 23. jūlijā, turpat, 1. apr., 18382. l., 40., 41. lp.
84    A. Petoka liecība 1950. gada 23.–24. septembrī, turpat, 75. lp.; 2. apr., P-l0830. l., 2. sēj., 47. lp.
85    Turpat, 1. apr., 18382. l., 52. lp. 
86    “8. novembrī 1950. g.

Izziņa.
Apliecinām, ka Dundagas pag. Kolkas ciemā 1941. g. dzīvoja pils. Vainšteins Boriss Zahara d., 

kurš vācu okupācijas laikā tika arestēts no pašaizsardzības grupas un aizvests uz Dundagas policiju 
no bijušajiem Kolkas ciema iedzīvotājiem Grīnfelds Viktors, Petoks Jānis Pētera d., Rozenfelds Andrejs 
Kārļa d. Pēc tam augšminētā pilsoņa liktenis ciema padomei nav zināms.

Kolkas ciema izp. komitejas priekšsēdētājs Pirvics (paraksts)
Sekretārs Ešentāls (paraksts).” – LVA, 1986. f., 1. apr., 18382. l., 128. lp.

87    “Līķa izrakšanas un apskates akts.
1950. gada 23. jūlijā.
Es, apakšā parakstījusies, Dundagas apvienotās slimnīcas galvenā ārste Niedrīte Zinaida Kon-

stantīna m., piedaloties komisijai, kuras sastāvā ietilpst 1) stud. med. Līce Dzidra Jūlija m., 2) karaspēka 
[daļas nr.] 2335 VDM izmeklētājs kapteinis Vinogradovs, 3) Vīdales ciema iedzīvotājs Burnevics 
Nikolajs Aleksandra d., sastādu aktu par sekojošo:

1950. g. 23.VII uz austrumiem no Vīdales ciema padomes Melnegļu mājām 100 m attālumā un 
100 m attālumā no Vīdales skolas 1/2 m dziļumā izrakti cilvēka kauli un apģērba atliekas – vīriešu 
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Dzintars Ērglis
The Destiny of the Jewish Community of Dundaga Parish, 
Ventspils District, in Summer 1941
Summary

Dundaga has always been the largest parish in the Republic of Latvia: both in the 1920s–
1930s when it was part of Ventspils District (covering 102 400 ha) and nowadays when it 
belongs to Talsi District and is considerably smaller in size (55 872.4 ha). According to the 
data of the 1935 population census, in Dundaga there resided 44 Jews; however, in the sum-
mer of 1941 the Jewish community had become smaller. The majority of Jews lived in the 
centre of the parish, in Dundaga, while a few families resided also in Vīdale, Mazirbe, Kolka, 
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Ildzere and other villages. The Jews of Dundaga parish earned their living in trade, timber 
industry, crafts and fishing. Before World War II the Jewish community of Dundaga parish 
was the fourth largest in Ventspils District, following those of Ventspils city (1246 Jews), 
Ugāle parish (56) and Piltene town (45). 

Marģers Vestermanis, Andrievs Ezergailis, Bernhard Press and other authors have stud-
ied the history of the affiliate of Kaiserwald concentration camp, that existed in Dundaga in 
1943 and 1944. However, the destiny of the Jews of Dundaga parish in the summer of 1941, 
when they suffered repressions from the two totalitarian regimes, the Soviet and Nazi ones, 
has not been researched yet.

The events that transpired in Dundaga parish on 14 June 1941 are typical for the mass 
deportation by the Soviet power in Latvia in general: along with ethnic Latvians, Jews were 
the part of the population most harshly hit by repressions. Jews constituted almost one 
fifth of all persons repressed in Ventspils District on 14 June 1941. On 14 June 1941, four 
Jews were deported from Dundaga parish: Izraels Izraelsons (1868–1941), Bers Izraelsons 
(1900–?), Mozus Lemhens (1885–1942) and Roza Lemhena (1885–1941). Of these only 
Bers Izraelsons survived. 

As the German–USSR war broke out, the first representatives of Wehrmacht arrived in 
Dundaga parish on 3 July 1941. Two instances have been fixed of the henchmen of Nazi 
occupants – self-defence men and police of Dundaga parish – murdering local Jews in the 
summer of 1941: one Jewish man was shot dead near the school in Vīdale village and two 
Jewish men were killed near Tūļi farmstead in Sabdaga village. Probably a few more Jews 
were murdered in Dundaga parish at that time. The names of all victims, regretfully, have 
not been established, as in the course of the trials of the murderers of Jews after World War 
II Soviet interrogators did not try specially to find out the victims’ names. 

In mid-July 1941, self-defence men and police officers arrested the surviving Jews 
of Dundaga parish and convoyed them to Ventspils, where men were incarcerated in the 
prison located in Ventspils castle, while women and children were transferred to ghetto. The 
Jews of Ventspils city and Ventspils District were executed in Kaziņu woods near the city 
by Ventspils self-defence unit lead by Lieutenant Osvalds Strauts (1918–1953), “Einsatzko-
mando 2” headed by Commander Erhard Grauel, men from German 9th police battalion, SD, 
Schutzpolizei and Viktors Bernhards Arājs’ (1910–1988) unit, which came for this purpose 
from Rīga. The entire Jewish community of Dundaga parish, who had been transferred to 
Ventspils, perished in these murder operations. 
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