
1

1941. gada 8. jūlijā avīzē „Tēvija” ievietotā fotogrāfija „Tā Rīgā
dega boļševiku un žīdu aizdedzinātā Sv. Pētera baznīca”

Nacistu okupācijas laika
Latvijā plakāts. Uzraksts: „Žīds
nepieder pie jums. Sviežiet viņu
laukā!”
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Sludinājums avīzē „Tēvija” par pierakstīšanos „Arāja komandā”: 
„Visi nacionāli domājoši latvieši – pērkoņkrustieši, studenti, 
virsnieki, aizsargi un citi, kas grib aktīvi piedalīties mūsu zemes 
tīrīšanā no kaitīgiem elementiem, var pieteikties pie drošības ko-
mandas vadības Valdemāra ielā 10 no plkst. 9–11 un 17–19”

Antisemītiskā paskvila 
„Baigais gads” – vietējo 
kolaboracionistu 1942. 
gadā sagatavotā un 
m ū s d i e n u  
domubiedru 1998. un 
2003. gadā atkārtoti 
paralēli latviešu, angļu 
un krievu valodā izdo-
tais nacistiskās pro-
pagandas paraudziņš

Grāmatā„Baigais gads” ievietota fotogrāfija ar 
parakstu: „Tie, kas netīras sirdsapziņas dēļ ne-
jutās droši, kopā ar bēgošajiem boļševikiem 
devās uz austrumiem. Karadarbības ātro oper-
āciju laikā tika aizturēti ebreju bēgļi un boļševiku 
izpalīgi. Bēgļu pūlis pēc atgriešanās Rīgā”

Personas civilapģērbā piekauj 
ebrejus kādā Rīgas ielā. Vācu 
kinohronikas kadra fragments
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Personu civilapģērbā konvojēta ebreju kolonna. Rīga, Brīvības 
bulvāris 1941. gada 2. jūlijā

Rīgas Centrālcietums – viena no vietām, uz kurieni nosūtīja arestētos 
ebrejus. Skats kādā no tās telpām pēc hitleriešu padzīšanas no 
pilsētas

Ebreji Biķernieku mežā Rīgā, gaidot nošaušanu. 1941. gada jūlijs

Hitleriešu ierīkotais 
sliežu ceļš degvielas 
pievešanai uz līķu 
sadedzināšanas vietu 
Biķernieku mežā Rīgā, 
lai pirms aizbēgšanas 
noslēptu savus noziegu-
mus 

Cilvēku iznīcināšanas 
vietās Biķernieku mežā 
Rīgā atrastie priekšmeti
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Ebreju vīrieši novāc drupas Vecrīgā. 1941. 
gada jūlijs

1941. gada 4. 
jūlijā nodedzinātā 
lūgšanu nama 
Vecajos ebreju 
kapos Rīgā drupas 
(nojauktas pēc 
kara)

Ebreju kluba ēka 
Rīgā, kurā iemit-
inājās 105. poli-
cijas rezerves batal-
jons. 1941. gada 
augusts. Vēlāk ša-
jā ēkā Rīgas geto 
darba komanda, 
kas sevi dēvēja par 
„ R o z e n b e r g a  
štābu”, šķiroja 
hitleriešu Latvijā 
salaupītās kultūras 
vērtības pirms to 
nosūtīšanas uz 
Vāciju
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Ebreju sievietes novāc drupas 
Vecrīgā. 1941. gada jūlijs

No brīža, kopš žīdiem 
ierīkoti speciāli veikali 
viņu rajonā, žīdiem 
ieeja visos Rīgas tirgos 
aizliegta.” 1941. gada 
23. augustā avīzē 
„Tēvija” ievietota foto-
grāfija. Uzraksts vācu un 
latviešu valodā: „ Žīdiem 
ieeja tirgū aizliegta”

„Šī aina pie žīdu veikala rāda, kā viņi 
neprot uzturēt kārtību savā vidē. Kamēr 
daži stāv rindā, citi cenšas iekļūt 
veikalā bez rindas.” 1941. gada 23. au-
gustā avīzē „Tēvija” ievietota fotogrāfija

„Ar melnu apzīmēti 
kvartāli, kuros 
paredzēts izvietot visus 
Rīgas žīdus”. 1941. 
gada 23. augustā 
avīzē „Tēvija” publicētā 
plānotā Rīgas geto 
shēma
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Skats uz Rīgas geto žogu. Uzraksts vācu un latviešu valodā: „Uz 
personām, kas līdīs pār žogu vai caur žogu centīsies nodibināt 
kontaktus ar geto iedzīvotājiem, tiks šauts bez brīdinājuma”

Rīgas geto vārti

Ieslodzītie aiz Rī-
gas geto žoga
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Ēka Rīgas geto, Ludzas ielā 29, kurā dzīvoja ieslodzītie. Tālāk 
redzama ebreju dzemdību nama un ginekoloģiskās slimnīcas 
„Linas-Hacedeks” ēka, ko vēlāk pārveidoja par SS lazareti

Ieliņa Rīgas geto

Ebreju kolonna no Rīgas geto pa Vaļņu ielu tiek vesta atpakaļ no 
piespiedu darbiem

Ebreju kolonna no Rīgas 
geto pa Vaļņu ielu tiek vesta 
piespiedu darbos

Ebreju grupa pa Gogoļa ielas 
braucamo daļu pēc darba at-
griežas Rīgas geto
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Uz darbu „Luftwaffe” noliktavās un atpakaļ uz geto vadātie Rīgas 
geto ieslodzītie ebreji

Rīgas geto skati

Rīgas geto cietums, 
kurā turēja kārtības 
pārkāpējus



Lietuvas ebreju ierašanās Rīgas geto

Rīgas geto iemītnieki

Rīgas geto ieslodzītie ceļā uz iznīcināšanas vietu Rumbulā 1941. 
gada 8. decembrī

Dzīvoklis Rīgas geto pēc iznīcināšanas akcijas. 1941. gada 
decembris
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Dzīvoklis Rīgas geto pēc iznīcināšanas akcijas. Bijušā Rīgas geto 
ieslodzītā mākslinieka Artura (Altera) Ritova ilustrācijas Elmāra 
Rivoša „Piezīmēm”

Rīgas geto ieslodzīto ko-
manda Vecajos ebreju ka-
pos apglabā 1941. gada 
8. decembra iznīcināšanas 
akcijā geto ielās nogalinā-
tos ebrejus. Artura Ritova 
ilustrācija Elmāra Rivoša 
„Piezīmēm” Nacistiskā terora upuru ekshumācija Vecajos ebreju 

kapos Rīgā pēc hitleriešu padzīšanas no pilsētas

Nacistu izpostītā Vecā 
ebreju kapsēta Rīgā. 
1940. gadu foto. Vēlāk 
kapakmeņi tika novākti, 
bet 1960. gadā to 
pārveidoja par parku
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Skats uz „mazo geto” Rīgā

Ludzas iela – Rīgas geto galvenā iela. Redzami „mazā geto” un 
„vācu ebreju geto” žogi

Ārzemju ebreju ierašanās Rīgā, Šķirotavas stacijā. 
1941. gada decembris

Uz Rīgu iznīcināšanai 
deportētajiem ārzemju 
ebrejiem atņemtie čemodāni

Lielais geto Rīgā 
pirms ārzemju ebre-
ju iemitināšanas
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Ārzemju ebreji Rī-
gas geto ielā

Ieslodzīto izvešana 
no Rīgas geto uz 
Kaizervaldes kon-
centrācijas nometni 
Rīgā. 1943. gada 
rudens

Bijušā Rīgas geto 
teritorija laikā, kad 
tur tika ievietotas 
no Pleskavas pār-
vietotās personas. 
1944. gada februāris

Kaizervaldes koncentrācijas nometnes Rīgā. Kopskats

žogs. Uzraksts vācu valodā: „Kas šķērsos neitrālo zonu, tiks 
nošauts bez brīdinājuma.”
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Koncentrācijas nometnes Kaizervalde Rīgā barakas

Koncentrācijas nometnes 
Kaizervalde Rīgā bara-
kas. Iekšskats pēc hitler-
iešu padzīšanas no Rī-
gas. 1944. gada rudens

Salaspils koncentrācijas nometne
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Hitleriešu pirms atkāpšanās nodedzinātā Salaspils koncentrācijas 
nometne

Ebreju vīrieši no Vācijas, Austrijas un 
Čehijas Salaspils koncentrācijas nometnē. 
Priekšplānā nometnes komandants, esesietis 
Oto Tekemeiers. 1942. gada sākums. Ne-
cilvēcīgo apstākļu dēļ koncentrācijas no-
metni dēvēja par „balto elli” („Weiße Hölle”)

Ebreji ar dzel-
t e n ā m  
p a z ī š a n a s  
z ī m ē m  
s a g r a u t a j ā  
Liepājā. 1941. 
gada vasara

Ar dzeltenām 
p a z ī š a n a s  
zīmēm „pie si-
enas nostādīti” 
un civilapģērbā 
tērptu personu 
apsargāti ebreju 
vīrieši. Liepāja, 
1941. gada vas-
ara

Civilapģērbā 
tērptu personu 
apsargāti ebreji. 
Liepāja, 1941. 
gada vasara
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Liepājas ebreju apšaušana Šķēdes kāpās. 1941. gada 
decembris

Liepājas ebreju 
a p š a u š a n a  
Šķēdes kāpās. 
1941. gada 
decembris

Liepājniece Mia Epšteina pirms nošaušanas Šķēdes 
kāpās. 1941. gada decembris
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Liepājas ebreju apšaušana Šķēdes kāpās. 
1941. gada decembris

Liepājas ebreju apšaušana Šķēdes kāpās. 1941. gada 
decembris
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Upuru ekshumācija kādā no ebreju iznīcināšanas vietām Liepājas 
apkārtnē

Liepājas geto

Roberts Sedols slēptuvē kopā ar izglābtajām ebrejietēm: 
Rivu Zivconi (pirmajā rindā pa kreisi), Heniju Zivconi (otrajā 
rindā pa kreisi), Hildu Skuteļski (pirmajā rindā pa labi) un 
draudzeni Toniju Plukšu (otrajā rindā pa labi)

Roberta Sedola izglābtie Liepājas ebreji slēptuvē pie 
radiouztvērēja. No kreisās uz labo: Šmerls Skuteļskis, Josifs 
Mandelštams un Mihails Libauers
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Daugavpils geto nocietinājumā pirms tilta 
Daugavas kreisajā krastā un tajā 
ieslodzītie. 1941. gada augusts–septembris

Daugavpils geto ieslodzītie, kuriem nepietika vietas „palātās” 
(nocietinājuma pirms tilta telpās), ar savām mantām izvietojušies 
zem klajas debess uz nogāzes, kas norobežoja geto iekšējo terit-
oriju. 1941. gada augusts–septembris

Daugavpils geto ieslodzītās. 
1941. gada vasara
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Mazgāties atdzītie 
Daugavpils geto 
i e s l o d z ī t i e  
Daugavas krastā. 
1941. gada vasara Ebreju slepkavošana 

Daugavpilī. 1941. gada 
rudens
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Kaizervaldes koncentrācijas nometnes teritorijā atrastās fo-
togrāfijas un ieslodzīto personīgās lietas
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