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Hermanis Redīns (1929-1998)          Andrievs Ezergailis (1930)



V. Arājs pēc Jelgavas ģimnāzijas beigšanas. 1931. gads.
(Latvijas Kara muzejs)

Viktors Arājs (1910-1988)

1910.13.01. - dzimis Baldones pagastā kalēja ģimenē.

1931- absolvē Valsts Jelgavas klasisko ģimnāziju.
1932 - iegūst kaprāļa dienesta pakāpi Latvijas armijas Vidzemes artilērijas pulkā. 
1932 - uzsāk studijas Latvijas Universitātē.  
1933-1938 - strādā par kārtībnieku policijas dienestā Rīgā un Zaubē
1935 - uzņemts studentu korporācijā “Lettonia”.
1938.05.06. - Aprecas ar Zelmu Zeiboti.  
1941 - nokārto  gala pārbaudījumus Latvijas Valsts universitātes Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu nodaļā.

1941.07. – Vācu Drošības policijas un SD latviešu drošības palīgpolicijas
(vēlāk- nodaļas) priekšnieks.
1942. rudens – policijas majors.
1943.01.07. – apbalvots ar 2. šķiras Kara nopelnu krustu ar šķēpiem.
1943.31.12. - apbalvots ar 2. šķiras Dzelzs krustu.
1943.01.10. – leģiona šturmbanfīrers (Legion-Stubaf.).
1944.08. - ieroču šturmbanfīrers (Waffen-Stubaf.).  

1944 – beidz Universitātes Rīgā Tiesību zinātņu nodaļu ar arodtiesībām.

1945.23.02.-02.03.15. latviešu ieroču SS divīzijas 34. kājnieku pulka 1. bataljona 

komandieris.

1945.05.05. – atrodas netālu no Lībekas, ko ieņem britu karaspēks.



Viktora Arāja komandētās vācu Drošības policijas un SD latviešu 
drošības palīgvienības noziegumu bilance ietver sevī vairāk nekā 
30 000 civiliedzīvotāju iznīcināšanu Latvijā un citās nacistu 
okupētās teritorijās.

“Arāja komanda” ir atbildīga par ebreju grautiņiem Rīgā 1941. 
gada jūlijā, vietējo un ārzemju ebreju un komunistu slepkavībām 
Biķernieku mežā, ebreju iznīcināšanu Latvijas provincē, līdzdalību 
ebreju masu slaktiņā Rumbulā 1941. gada 30. novembrī un 8. 
decembrī.

Viktora Arāja komandētās vienības dalībnieki ir vainojami par 
čigānu (romu) un psihiatrisko slimnīcu pacientu iznīcināšanu un
citās represijām pret civiliedzīvotājiem Latvijā, Krievijā, 
Baltkrievijā, Lietuvā un Polijā. 

Drošības policijas un SD latviešu drošības nodaļas dalībnieki.
Rīga, 1943. gada vasara. (LNA Latvijas Valsts arhīvs)

Nāvei nolemtie ebreji ceļā uz masu slepkavošanas vietu Rumbulā.
1941. gada novembris-decembris. (Muzejs “Ebreji Latvijā”)



Viktors Arājs (1910-1988)

1945-1949 –-atrodas dažādās karagūstekņu nometnēs britu internējumā.

līdz 1979 – ar Latvijas sūtniecības Londonā izdotu pasi uz Viktora Arnolda Zeibota 
vārda dzīvo un strādā spiestuvē Hamburgā, VFR.

1975.10.07. - apcietina VFR kriminālpolicija. 

1977. 07.07.-j1979.21.12. - V. Arāja tiesas process (198 tiesas dienas) Hamburgas
zemes tiesā.

1979.21.12. - V. Arājam piespriests mūža ieslodzījums.

1981.22.09. - noraidīta V. Arāja apelācija tiesai, spriedums stājas spēkā,

1988.21.01. – mirst Kaseles cietumā.

V. Arājs britu gūstā. 1947. gads. 
(foto no A. Angrika un P. Kleina

grāmatas “The ‘Final Solution’ in Riga")



“Latviešu žurnālista Kārļa Štamera Hamburgas
zemes tiesā 1977. –1979. gadā veiktais V. Arāja
prāvas pieraksts var palīdzēt labāk izprast gan
nacionālsociālistiskā režīma īstenoto noziegumu
būtību, gan mudināt vēl niansētāk nekā līdz šim
izvērtēt holokausta īstenotāju (pavēļu devēju un
izpildītāju) darbības motivāciju, rīcību un
atbildību.

Virkne prāvas gaitā skarto norišu vai ar tām
saistīto jautājumu (latviešu un ebreju attiecības,
vācu un latviešu loma ebreju iznīcināšanā, Arāja
komandas dalībnieku ieskaitīšana latviešu leģionā
un iekļaušanās pēckara trimdas sabiedrībā,
holokausts sabiedrības kolektīvajā atmiņā u.c.)
aktualizēšana mūsdienās var veicināt turpmākas
diskusijas vēstures pētniecībā un publiskajā telpā,
tā sekmējot līdzsvarotāku izpratni Latvijas Otrā
pasaules kara vēsturē”.

U. Neiburgs. Vācu Drošības policijas un SD Latviešu drošības
palīgpolicija - Arāja komanda // Viktora Arāja tiesas prāva. -
Rīga: Latvijas Mediji, 2020, 14. lpp.

V. Arājs Hamburgas zemes tiesā. 1978. gads. 
(K. Greizera foto)
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