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RĪDZINIEKU DZĪVOKĻU IZLAUPĪŠANA  
1944. GADĀ 

 
1944. gada rudenī Latvijas galvaspilsēta Rīga faktiski nokļuva alkatīgu 

laupītāju varā. Daudzas Sarkanās armijas karaspēka daļas un atsevišķas 
militārpersonas izlaupīja privātpersonu atstātos dzīvokļus, iestādes, noliktavas, 
kā arī citas telpas. Arhīva dokumenti liecina, ka šajās laupīšanas akcijās 
sistemātiski un aktīvi piedalījušies arī Latvijas partizānu štāba vadošie 
darbinieki. Šajā materiālu kopā iekļautie dokumenti rāda vienas šādas grupas 
ļaunprātīgo darbošanos, kuras rezultātā tika barbariski izlaupīti vismaz 20 
rīdzinieku dzīvokļi, kā arī nozagtas vērtīgas mantas no partizānu štāba 
noliktavām. 
 
1. LPSR Prokuratūras Izmeklēšanas daļas prokurora L. Vulfsona ziņojums 
par partizānu izdarītajiem noziegumiem 
 
SLEPENI 
Latvijas K(b)P CK sekretāram 
b. J. KALNBĒRZIŅAM 
K o p i j a: VK(b)P CK orgbiroja priekšsēdētājam b. I. N. Šataļinam 

Ar manu 1945. gada 29. janvāra lēmumu pēc materiāliem sakarā ar to, 
ka pilsoņi Arkādijs Puhovickis, Josifs Tuļčinskis, Vadims Rogozins, Jefims 
Rogozins, Aleksandrs Ņikiforovs un Pāvels Brehovs aplaupīja bezsaimnieka 
dzīvokļus Rīgā, ir ierosināta krimināllieta pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.–
14. panta. 

Pirmajās dienās, kad Rīgu atbrīvoja no vācu okupantiem, šeit no 
Daugavpils ieradās Latvijas partizānu kustības štāba darbinieki: intendanta 
dienesta majors Arkādijs Puhovickis, vecākais seržants Josifs Tuļčinskis, 
staršina – virsnieka vietas izpildītājs Leonīds Krimkers, štāba šoferis 
Aleksandrs Ņikiforovs, partizāni – Vadims Rogozins, Jefims Rogozins, Ivans 
Boļšakovs un citi – pavisam 10 cilvēku. 

Puhovickis paralēli darbam štābā, kas atradās izformēšanas stadijā, no 
1944. gada 29. oktobra sāka strādāt par Latvijas K(b)P CK Finansu un 
saimniecības sektora priekšnieka vietnieku. 

Izmantojot par ieganstu dzīvokļu sameklēšanu CK atbildīgajiem 
darbiniekiem, Puhovickis deva rīkojumu viņam pakļautajiem partizāniem – 
brāļiem Rogoziniem, Boļšakovam, Hamkovam, Brehovam un citiem –sameklēt 
pilsētā labās mājās bezzsaimnieka dzīvokļus ar bagātu iekārtu. 

Partizāni tādos atrastajos dzīvokļos iekļuva, galvenokārt uzlaužot 
durvis ar cirvja vai atslēdznieku instrumentu palīdzību, ar kuriem viņus 
apgādāja Puhovickis. 

Ja izlūkgrupa atrada dzīvokļus ar bagātu iekārtu, tad par to tika 
paziņots Puhovickim, kurš vērtību aizvešanai izsauca štāba kravas automašīnu 
un partizānu grupu, kuru vadīja viņa uzticības persona I. Tuļčinskis. 
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Braucieni uz dzīvokļiem notika naktīs, un visi vērtīgie priekšmeti tika 
savesti Puhovicka dzīvoklī; viņam Rīgā piederēja divi dzīvokļi: viens – piecu 
istabu un viens sešu istabu, bez tam viņš mēģināja iegūt orderi vēl arī uz trešo 
dzīvokli. Mazāk vērtīgās mantas tika novietotas štāba garāžā, no kurienes 
Puhovickis tās sadalīja sev tuvākajiem štāba darbiniekiem, kā arī citām 
personām (piemēram, gaļas kombināta darbiniekam Gerčikam Puhovickis 
iedeva klavieres). 

Pavisam, cik pagaidām ir noskaidrots, vērtīgas mantas ir aizvestas no 
16–18 dzīvokļiem. 

Partizāniem Puhovickis teica, ka mēbeles, klavieres, lustras, paklāji, 
gleznas, kristāls un citas vērtīgas mantas no bezsaimnieka dzīvokļiem tiekot 
izvestas Latvijas K(b)P CK uzdevumā un CK vajadzībām. Tādu pašu 
paskaidrojumu Tuļčinskis sniedza tiem milicijas darbiniekiem, kuri pēc sētnieka 
izsaukuma ieradās dzīvoklī Dzirnavu ielā Nr. 157 dz. 5, kuru bija sagrābusi 
partizānu grupa Tuļčinska vadībā. 

Kā tika noskaidrots, CK Finansu un saimniecības sektorā nekādas 
mēbeles vai citas mantas no Puhovicka netika saņemtas. 

Izmantojot savu dienesta stāvokli, Puhovickis orderus uz viņa 
aizņemtajiem dzīvokļiem saņēma pilsētas Dzīvokļu nodaļā uz Latvijas K(b)P CK 
vārda. Tāpat CK vārdā Puhovickis Dzīvokļu nodaļā saņēma orderus arī ar viņu 
saistītajiem štāba darbiniekiem, nosaucot viņus savos iesniegumos (uz CK 
pamatveidlapām) par CK darbiniekiem. 

Izdarot kratīšanu Puhovicka dzīvoklī, kurā viņš pašlaik dzīvo (otru 
Puhovickis ir paspējis likvidēt), lielā skaitā tika atrastas vērtīgas mēbeles, divas 
klavieres, lustras, gleznas, kristāls, rakstāmmašīna, radiola, radiouztvērējs, bez 
tam 19 metri manufaktūras un liels daudzums rūpniecības preču. 

1944. gada novembrī un decembrī Puhovickis ar štāba kravas 
automašīnu brauca uz Maskavu. Automašīna bija piekrauta ar tām mantām, 
kas bija nozagtas bezsaimnieka dzīvokļos. Precīzu ziņu par šo īpašumu mūsu 
rīcībā vēl nav. 

1944. gada novembrī no štāba pazuda astoņas rakstāmmašīnas. Pēc 
mūsu rīcībā esošām ziņām, daļa rakstāmmašīnu ar lidmašīnu ir nosūtītas uz 
Maskavu, kur tās realizētas. 

1945. gada 11. janvārī no Maskavas Rīgā ieradās Puhovicka sieva 
Rozālija Zingermane, kura dzīvo bez noteiktas nodarbošanās un kura gatavojās 
pēc dažām dienām atgriezties Maskavā. Viņas aizbraukšanai sagatavotajā 
čemodānā kratīšanas laikā atrada 19 metrus manufaktūras, parfimērijas un 
rūpniecības preces. 

Puhovickim un Zingermanei Maskavā ir divi dzīvokļi: 1) Gorkija ielā 
Nr. 30/2–21 un 2) M. Kiseļnija šķērsielā Nr. 6–14. 

Ir noskaidrots, ka Valsts drošības tautas komisariāta Sevišķajā daļā 
atrodas materiāls par Puhovicka agrāko noziedzīgo darbību partizānu štābā 
Maskavā. Šis materiāls ir pieprasīts. 

Štāba šoferis A. Ņikiforovs ar Puhovicka palīdzību Rīgā ieguva četru 
istabu dzīvokli, kurā atradās četras klavieres, astoņas radiolas, 18 patafoni, 
daudz jaunu apģērbu, jauni apavi, veļa, trauki un citas mantas. 
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Ņikiforovam bija izdevies paslēpt no aprakstīšanas rajona Finansu daļā 
vienas klavieres, 18 patafonus un 70 plates, trīs radiolas, apģērbu, apavus, 
hromādu un pazoļu ādu. Astoņus patafonus ar platēm Ņikiforovs paspēja 
realizēt tirgū, bet daļu apģērba un apavu – izdalīt. Pārējās mantas, izdarot 
kratīšanu Ņikoforova dzīvoklī, ir atrastas. 

Puhovickis no Ņikiforova it kā CK vajadzībām ir aizvedis trīs klavieres, 
vienas no tām paņēmis sev, bet divas nosūtījis Latvijas partizānu kustības 
štāba priekšniekam pulkvedim A. Sproģim. 

Iepriekšējās izmeklēšanas laikā ir noskaidroti sekojoši apstākļi par 
Latvijas partizānu kustības štābā valdošajām nenormālībām un ļaunprātībām. 

Neraugoties uz to, ka štābs saņēma visu nepieciešamo, lai pilnvērtīgi un 
kvalitatīvi apgādātu ienaidnieka aizmugurē operējošos Latvijas partizānus, 
kuru apgādi veica tieši pulkvedis Sproģis un Puhovickis, partizānu apgāde bija 
ļoti trūcīga. Aizmugurē ieroči tika nomesti nepietiekamā daudzumā, bet 
medikamenti, pārtika un apģērbs tikpat kā netika nomests. 

Kad 1944. gada rudenī Latvijas partizāni sāka iznākt no meža un 
ierasties štābā, kas sākumā bija dislocēts Ludzā, bet pēc tam Daugavpilī, 
novārdzināto partizānu vidū bija jūtama liela nepieciešamība pēc pārtikas un 
apģērba. 

Neraugoties uz iespējām ātri apmierināt visas neatliekamās partizānu 
vajadzības, no Sproģa puses tika izrādīta pilnīga vienaldzība un bezjūtība, bet 
no Puhovicka puses – apvainojoša augstprātība. 

Tā, piemēram, no Ratiņa brigādes kopējā 800 partizānu skaita Sproģis 
un Puhovickis ar apģērbu apgādāja tikai 100 cilvēku; Samsona brigāde nebija 
apgādāta gandrīz nemaz. 

Sproģa un Puhovicka apvainojošā un bezjūtīgā attieksme pret cilvēkiem 
partizānu vidū radīja sarūgtinājumu. 

Partizānu pamestība ienaidnieka aizmugurē karadarbības laikā, kad 
pilnīgi neapgādātie Latvijas partizāni varēja pārliecināties par to, ka līdzās 
darbojošies Ļeņingradas apgabala partizāni ir apgādāti ar visu nepieciešamo, 
izsauca asu vadības kritiku un aplamus spriedumus par nacionālo jautājumu. 

Izdarot kratīšanu Puhovicka un štāba noliktavas pārziņa Brehova 
dzīvokļos, tika atrasti medikamenti: 140 dubultsulfidīna tabletes, vairāk nekā 
4000 “C” vitamīna tablešu, 40 sarkanā streptocīda tabletes, bez tam vēl 65 
gabali veļas ziepju, 6,8 kg saimniecības ziepju, 28 paciņas Indijas tējas, astoņi 
uzvalki un mēteļi, ASV izstrādājumi un amerikāņu veļa. 

Štāba izformēšanas laikā pulkvedis Sproģis sagatavoja apbalvošanas 
materiālus visiem štāba darbiniekiem, turklāt Puhovicki Sproģis ieteica 
apbalvot ar Sarkanā Karoga ordeni. 
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LPSR Prokuratūras Izmeklēšanas daļas prokurora L. Vulfsona ziņojums par partizānu 
izdarītajiem noziegumiem. LVA, PA–101. f., 8. aprt., 20. l., 1., 4. lp. 

 
 
 



 132

Ir pietiekams pamats uzskatīt, ka materiālu par pulkveža Sproģa 
apbalvošanu ar 1. pakāpes Suvorova ordeni ir sagatavojis pats pulkvedis 
Sproģis un apstiprinājis ar bijušā Latvijas K(b)P CK Kara daļas vadītāja viltotu 
parakstu. 

Jāatzīmē arī tas, ka 1944. gada augustā, partizāniem iznākot no meža, 
Ratiņa brigāde štābam nodeva 37 bezsaimnieka govis un 5-6 zirgus. Ziņas par 
viņu tālāko izmantošanu izmeklēšanas iestādes pagaidām vēl nav atradušas. 

Pēc šīs krimināllietas ierosināšanas pulkvedis Sproģis pēkšņi aizbrauca 
uz Maskavu, paziņojot prokuratūrai, ka viena no augstāk minētajām astoņām 
rakstāmmašīnām esot nejauši atrasta štāba telpās. 

Lai turpmāk rūpīgi un vispusīgi izmeklētu kā augstāk minētos 
jautājumus, tā arī tos, kuri šai sakarā varētu rasties, nepieciešams iepazīties un 
izdarīt Latvijas partizānu kustības štāba lietvedības, kas tagad kopā ar štāba 
arhīvu nodota Latvijas K(b)P CK, dokumentālu revīziju, par ko lūdzu Jūsu 
piekrišanu. 

Noslēgumā atzīmēju, ka sakarā ar šo lietu ir arestēti: Puhovickis, 
Tuļčinskis, Brehovs, brāļi Rogozini, Ņikiforovs, Zingermane. 
 

Latvijas PSR Prokuratūras 
Izmeklēšanas daļas prokurors L. Vulfsons 

[A t z ī m e s  d o k u m e n t ā] .. atļauts izdarīt revīziju. 10.02.45. Kalnbērziņš. 
 

LVA, PA-101. f., 8. apr., 20. l., 1.–4. lp. 
 Oriģināls. Tulkojums. 

 
 2. Apsūdzības slēdziens partizānu – laupītāju lietā 
 
Kopija 
1945. gada 26. martā 

APSŪDZĪBAS SLĒDZIENS 
Lietā Nr. 3/3 ir apsūdzēti: 

1. Arkādijs Puhovickis pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
2. Josifs Tuļčinskis pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
3. Pāvels Brehovs pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
4.Vadims Rogozins pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
5. Jefims Rogozins pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
6. Leonīds Krimkers pēc 1932. g. 7. VIII likuma. 
7. Aleksandrs Ņikiforovs pēc KPFSR Kriminālkodeksa 2. daļas 
169. panta. 

1945. gada 2. janvārī republikas prokuratūra saņēma ziņojumu par to, 
ka pilsonis Arkādijs Puhovickis Rīgas pilsētā sistemātiski izlaupa bezsaimnieka 
dzīvokļu īpašumu, kas jāieskaita valsts fondā (lietas 2.–12. lpp.). 

Šajā lietā izdarītā izmeklēšana konstatēja sekojošo: 
Pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu okupantiem 1944. gada oktobrī Rīgā 

ieradās Latvijas partizānu kustības štāba darbinieki, tajā skaitā štāba Materiāli 
tehniskās apgādes daļas priekšnieks Puhovickis, štāba Administratīvi 
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saimnieciskās daļas priekšnieks Tuļčinskis, uzdevumu virsnieks Krimkers, 
noliktavas pārzinis Brehovs, šoferis Ņikiforovs; kopā ar štābu Rīgā ieradās arī 
partizānu grupa, tajā skaitā Vadims Rogozins un Jefims Rogozins. 

Turpinot palikt Latvijas partizānu kustības štāba dienestā, Puhovickis 
1944. gada 29. oktobrī sāka strādāt par Latvijas K(b)P Centrālās komitejas 
Finansu un saimniecības sektora vadītāja vietnieku (lietas 2.–12., 296., 
297. lpp.). 

Lai gan Puhovickim vēl līdz viņa atbraukšanai uz Rīgu pilsētas dzīvokļu 
daļa bija noformējusi sešu istabu dzīvokli Dzirnavu ielā Nr. 60–1, Puhovickis 
nebija apmierināts ne ar dzīvokli, ne ar mēbelēm. 

No to personu vidus, kuras kopā ar viņu ieradās Rīgā, Puhovickis 
izveidoja atsevišķas grupas, izsūtīja tās pa pilsētu ar uzdevumu – sameklēt 
iedzīvotāju pamestās labās mājās bagātīgi iekārtotus dzīvokļus. 

Tāds pats uzdevums tika dots arī apsūdzētajam Tuļčinskim. 
Ar tādu uzdevumu Puhovickis izsūtīja pa pilsētu apsūdzētos 

V. Rogozinu, J. Rogozinu, lieciniekus Hamkovu, Boļšakovu, Gerčiku un citus. 
Šīm grupām Puhovickis deva instrukcijas: aptaujājot attiecīgo māju sētniekus, 
noteikt tukšos dzīvokļus, bet pēc tam, piemeklējot atslēgas vai uzlaužot durvis, 
iekļūt tajos. Šajā nolūkā Puhovickis augstāk minētās personas apgādāja ar 
atslēgu saišķiem un atslēdznieku instrumentiem (lietas 8.–12., 29.–33., 34.–
38., 39.–41., 58.–60., 203.–206., 208.–211., 221.–222., 276.–278., 330.–331., 
345.–346. lpp.). 

Izlūkošanas rezultāti tika paziņoti Puhovickim, kurš uz augstāk 
norādītā veidā atrastajām adresēm nosūtīja štāba kravas automašīnas. 

No bezsaimnieka dzīvokļiem Puhovicka vai apsūdzētā Tuļčinska vadībā 
tika aizvesti visi dzīvokļu iekārtas vērtīgie priekšmeti: klavieres, gleznas, 
paklāji. 

Tādu reisu, galvenokārt naktīs, ir bijis ne mazāk par 14, turklāt pilnīgi 
vai daļēji Rīgā ir izlaupītas ne mazāk kā 20 iedzīvotāju pamesto dzīvokļu 
iekārtas. 

Izmeklēšana noskaidrojusi dzīvokļu iekārtas vērtīgo priekšmetu 
izlaupīšanu augstāk norādītajā veidā divos dzīvokļos Dzirnavu ielā 157, 
vienā – Dzirnavu ielā 73, 2. dzīvoklī, četros – Valdemāra ielas rajonā pie 
Daugavas, vienā – Dzirnavu ielā 56, 13 – Dzirnavu ielā 58. 

Visi vērtīgie priekšmeti tika aizvesti uz Puhovicka dzīvokli, sākumā uz 
Dzirnavu ielas 80. nama 1. dzīvokli, bet pēc tam uz Tērbatas ielas 9./11. nama 
6. dzīvokli. Puhovickis dzīvokļu iekārtu mainīja nepārtraukti, cenšoties to 
padarīt arvien greznāku. 

Mazāk vērtīgie priekšmeti tika sakrauti štāba autogarāžā, no kurienes 
tos savāca Puhovicka līdzdalībnieki – Brehovs un Tuļčinskis, arī mēbeles no 
turienes Puhovickis atdeva nepiederošām personām (lietas 8.–12., 29.–33., 34.–
38., 39.–41., 58.–60., 63., 203.–206., 208.–211., 221.–222., 276.–278., 330.–
331., 345.–346. lpp.). 

Lai, aizvedot vērtības no iedzīvotāju pamestajiem dzīvokļiem, pasargātu 
sevi no jebkādām varas iestāžu aizdomām, Puhovickis izmantoja dokumentu, 
kuru viņam kā Latvijas K(b)P CK Finansu un saimniecības sektora vadītāja 
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vietniekam 1944. gada 3. novembrī bija izdevis Rīgas pilsētas izpildu komitejas 
priekšsēdētājs, piešķirot viņam, Puhovickim, tiesības pārbaudīt Rīgā iedzīvotāju 
atstātos dzīvokļus. 

Ar šo dokumentu darbojās kā pats Puhovickis, tā arī Tuļčinskis. 
Bez tam Puhovickis un Tuļčinskis atsaucās arī uz to, ka viņi darbojoties 

Latvijas K(b)P CK uzdevumā un ka mēbeles tiekot aizvestas CK vajadzībām. 
Taču Puhovickis nevienu priekšmetu no dzīvokļa iekārtām CK nenodeva un 
nevarēja nodot, jo Latvijas K(b)P CK Finansu un saimniecības sektors mēbeles 
CK vajadzībām iegādājās ar pilsētas un rajonu finansu nodaļu starpniecību.  

Ziņojumus par to, ka dzīvokļa iekārtu vērtīgie priekšmeti, klavieres, 
gleznas no iedzīvotāju atstātajiem dzīvokļiem tiekot aizvestas Latvijas K(b)P CK 
uzdevumā un CK vajadzībām, Puhovickis un Tuļčinskis sniedza kā attiecīgo 
māju sētniekiem, tā arī milicijas darbiniekiem, kuri pēc sētnieka izsaukuma 
ieradās Puhovicka, Tuļčinska, V. Rogozina, J. Rogozina un Brehova izlaupītajos 
divos Dzirnavu ielas 157. nama dzīvokļos.  

Dzīvokļos atrasto apģērbu un sadzīves priekšmetus ar Puhovicka 
piekrišanu nolaupīja viņa līdzdalībnieki V. Rogozins, J. Rogozins un Brehovs, 
pie kam Puhovickis viņiem paziņoja, ka par to atbildot viņš pats (lietas 33., 36., 
59., 236., 246., 248., 277., 281. lpp.). 

No kopējā īpašuma, kas bija jāieskaita valsts fondā un ko bija 
nolaupījusi minētā apsūdzētā grupa, 1945. gada 29. janvārī izdarītajā 
kratīšanā sešu istabu dzīvoklī Tērbatas ielas 9./11. nama 6. dzīvoklī, kurā 
dzīvoja Puhovickis, tika atrasti divi pianīni, divas kristāla lustras, seši lieli 
klubkrēsli, kristāla trauki – 39 priekšmeti, riekstkoka ēdamistabas iekārta – 10 
priekšmeti, tāda pati iekārta, kas sastāvēja no astoņiem priekšmetiem, 
sarkankoka guļamistabas iekārta – 10 priekšmeti, divi riekstkoka 
sekretārskapji, spoguļtrimo, ozolkoka rakstāmgalds ar krēslu, divi sarkankoka 
un riekstkoka skapji ar spoguli, radiola, radiouztvērējs “Telfnen” ar septiņām 
lampām, gleznas, lampas, portjeras un citi dzīvokļa iekārtas un sadzīves 
priekšmeti. 

Izmeklēšana ir noskaidrojusi, ka, Puhovickim pārceļoties uz šo dzīvokli, 
tas ir bijis bez mēbelēm. 

Bez tam, izdarot kratīšanu, minētajā dzīvoklī tika atrasta kanna ar 
20 kg benzīna, ko Puhovickis bija nozadzis no štāba noliktavas (lietas 14.–24., 
63., 213.–219. lpp.). 

Apsūdzētais Brehovs pieminētajā veidā nozaga divguļamo ozolkoka 
gultu, trīsdurvju sarkankoka skapi, apaļu ozolkoka galdu, spoguļtrimo, 
radiouztvērēju “Befar 4”, apsūdzētais Tuļčinskis – klavieres, sešus krēslus, 
dīvānu, rakstāmgaldu, grāmatu skapi. 

No nozagtajām mantām Puhovickis iedeva lieciniekiem Sagalovičam un 
Geričkam katram klavieres (lietas 36., 38., 76., 230., 239., 246., 250., 260.–
265., 285., 331. lpp.). 

Apsūdzētie V. Rogozins un J. Rogozins augstāk minētajos apstākļos no 
atstātajiem dzīvokļiem nolaupīja valsts fondā ieskaitāmo īpašumu: apavus, 
apģērbu, veļu, traukus, dvieļus, galdautus, velosipēdu, segas, kā arī citus 
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sadzīves priekšmetus, kurus ar radinieku palīdzību nosūtīja uz savu dzīves 
vietu Rēzeknes apriņķī (lietas 32., 33., 204., 209., 230. lpp.). 

Puhovicka apgalvojumi, ka viņš dzīvokli iekārtojis atbildīgiem LK(b)P CK 
darbiniekiem un ka viņš vispār Rīgā nav gatavojies palikt, tiek noraidīti ar lietā 
atrodamiem dokumentiem – Puhovicka 1944. gada 3. novembra un 
19. decembra vēstulēm sievai Zingermanei un LK(b)P CK Finansu un 
saimniecības sektora 1945. gada 7. februāra izziņu, kā arī ar liecinieku 
Krimkera, Aināra, Šahnazarovas, kā arī ar apsūdzētā Brehova liecībām (lietas 
63., 174., 227., 228., 298.–299., 384. lpp.). 

1944. gada 23. novembrī apsūdzētais Ņikiforovs, kā jau augstāk 
norādīts, pēc Puhovicka prasībām it kā CK vajadzībām saņēma orderi uz 
dzīvokli Stabu ielā 62 dz. 4. Šajā dzīvoklī Ņikiforovs, kuru pavadīja apsūdzētais 
V. Rogozins un finansu aģenti Šitina un Lācis, atrada četras klavieres, pilnu 
četru istabu dzīvokļa iekārtu, lielu daudzumu apģērba, veļu un apavus. 

Sakarā ar to, ka dzīvoklī atradās ārkārtīgi daudz mantu, finansu aģenti 
līdz vakaram nepaspēja aprakstīt visas dzīvoklī atrodošās mantas, kuras 
vajadzēja ieskaitīt valsts fondā, un aprakstu pārtrauca līdz rītam. Ņikiforovs un 
Rogozins dzīvoklī palika vieni un noslēpa glabātuvē blakus virtuvei šādus 
dzīvoklī atrodošos priekšmetus: 18 jaunus patafonus, piecus ādas gabalus, 27 
pārus apavu, astoņus gabalus pazoļu ādas, 92 patafona plates, 5000 patafona 
adatas, trīs velosipēdus un vairākas citas mantas. 

Kad nākamajā dienā pēc apraksta pabeigšanas finansu aģenti gribēja 
apskatīt glabātuvi, Ņikiforovs un Rogozins paziņoja, ka glabātuves durvis ved 
uz vannasistabu. Izmantojuši finansu aģentu uzticēšanos, kuri šo apstākli 
nepārbaudīja, Ņikiforovam un V. Rogozinam izdevās no rajona Finansu nodaļas 
aprakstīšanas noslēpt augstāk uzskaitītos priekšmetus, kuri bija paredzēti 
ieskaitīšanai valsts fondā (lietas 69.–76., 87.–90., 99.–101. lpp.). 

V. Rogozins no dzīvokļa Stabu ielā 62 dz. 4 sev paņēma divus pārus 
apavu, bikses, mēteli, dvieli, salvetes, divus patafonus ar 40 platēm, no tiem 
vienu pārdeva tirgū par 1200 rubļiem, bet otru atdeva savam paziņam 
Botkovskim (lietas 37., 103., 226., 231. lpp.). 

Ņikiforovs četrus patafonus izdalīja paziņām, t.sk. vienu patafonu 
Brehovam, bet vienu par 2000 rbļ. pārdeva lieciniecei Kopjevai (lietas 34., 103., 
226., 251. lpp.). 

Kad 1945. gada 30. janvārī Ņikiforovs saņēma izsaukumu uz 
prokuratūru, lai liecinātu šajā lietā, viņš vispirms kopā ar lieciniekiem 
Bolgarinu un Irbinu devās uz dzīvokli Stabu ielā 62. Tur Ņikiforovs no mantām, 
kuras viņš ar V. Rogozinu bija noslēpis no rajona Finansu nodaļas 
aprakstīšanas, paņēma trīs hromādas gabalus, astoņus gabalus pazoļu ādas, 
12 pārus apavu, patafonu ar 35 platēm, radiolu, deviņus aizkarus, 99 dažādus 
veļas gabalus, kā arī citas mantas, kuras nodeva Bolgarinam un Irbinam, lai ar 
automašīnu pārvestu uz Bolgarina dzīvokli Baznīcas ielā 37 dz. 7, kurā 
minētās mantas kratīšanas laikā tika atrastas (lietas 69.–71., 72.–76., 98.–
100., 101.–102., 103.–105., kā arī 93.–96. lpp.). 

Puhovickis, uzzinājis, ka dzīvoklī Stabu ielā 62 dz. 4, kurā dzīvoja 
Ņikiforovs, atrodas četras klavieres un radiolas, aizveda trīs klavieres un vienu 
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radiolu, turklāt paziņoja Ņikiforovam, ka viņš, Puhovickis, šo mantu paņem 
Latvijas K(b)P CK vajadzībām. Patiesībā Puhovickis vienas klavieres un radiolu 
aizveda uz savu dzīvokli, bet divas klavieres – uz pilsoņa Sproģa dzīvokli. 

Kad 1945. gada janvāra sākumā Kirova rajona Finansu nodaļa 
pārbaudīja dzīvokli Stabu ielā 62 dz. 4, tad atklājās, ka dzīvoklī trūkst trīs 
minēto klavieru (radiola aprakstā nebija iekļauta). Ņikiforovs pēc Puhovicka 
vārdiem rajona Finansu nodaļas darbiniekiem paziņoja, ka klavieres atrodas 
LK(b)P Centrālajā komitejā (lietas 339., 345., 349., 351., 353. lpp.). 

Apsūdzētais Krimkers tūdaļ pēc ierašanās Rīgā ieņēma sev dzīvokli 
Dzirnavu ielā 60 dz. 6, kurā atradās šādi dzīvokļa iekārtas priekšmeti: 
četrdurvju riekstkoka grāmatu skapis ar stikliem, riekstkoka rakstāmgalds, 
dīvāns, divi ar ādu apvilkti klubkrēsli, apaļš ozolkoka galds, divi sienas 
pulksteņi, riekstkoka un ozolkoka kastes, kristāla lustras ar sešām svecēm, 
mīksts ozolkoka krēsls, galda lampa, marmora rakstāmpiederumi, sarkankoka 
klavieres, ozolkoka gulta, tualete ar ovālu spoguli, ozolkoka drēbju skapis ar 
spoguli, tahta, deviņi krēsli, divas ozolkoka bufetes, ozolkoka drēbju skapis, 
divi paklāji, trīs lampas ar abažūriem, kā arī vairāki citi dzīvokļa iekārtas 
priekšmeti – pavisam 96. 

Daļu minēto priekšmetu Krimkers ar apsūdzētā Rogozina palīdzību no 
Dzirnavu ielas 58 pārveda uz Dzirnavu ielu 60 dz. 6. Apsūdzētais Krimkers 
noslēpa minēto ieskaitīšanai valsts fondā paredzēto mantu, nepaziņoja par to 
finansu orgāniem, kuri šo mantu valsts fondā ieskaitīja tikai 1945. gada 
24. martā pēc prokuratūras orgānu priekšlikuma (lietas 427.–429., 437., 438., 
439., 440.–442. lpp.). 

1944. gada 14. vai 15. oktobrī apsūdzētais Krimkers, nejauši uzzinājis, 
ka vienā no mājām Lāčplēša ielā starp Brīvības un K. Barona ielu atrodas 
īpašnieka atstātas piecas rakstāmmašīnas, kopā ar apsūdzēto V. Rogozinu 
štāba automašīnā devās uz turieni un patiešām atrada rakstāmmašīnas minētā 
skaitā un, kategoriskā formā pieprasot sētniekam, kurš tās glabāja, 
rakstāmmašīnas nozaga. 

Divas jaunas rakstāmmašīnas no atvestajām Krimkers novietoja savā 
dzīvoklī Dzirnavu ielā 69 dz. 6, bet trīs rakstāmmašīnas uzdeva glabāt 
apsūdzētajam V. Rogozinam Dzirnavu ielā 58. Vēlāk pazuda gan tās divas 
rakstāmmašīnas, ko glabāja Krimkers pie sevis, gan arī tās trīs 
rakstāmmašīnas, kuras Krimkera uzdevumā glabāja V. Rogozins. 

Krimkera apgalvojumi par to, ka 1944. gada oktobra beigās viņš divas 
rakstāmmašīnas nodevis noliktavā apsūdzētajam Brehovam, bet par visām 
piecām rakstāmmašīnām ziņojis savam bijušajam priekšniekam Puhovickim, 
paliek tukši apgalvojumi un tika noraidīti ar apsūdzēto Puhovicka un Brehova 
liecībām (lietas 344., 354.–355., 358.–359., 427.–429., 434.–435. lpp.). 

Mājā Rīgā Dzirnavu ielā 58, kurā kā partizānu kopmītnē dzīvoja 
apsūdzētie V. Rogozins, J. Rogozins un liecinieki Hamkovs, Stomins, Petrovs, 
Horevs un Silajevs, 1944. gada oktobra otrajā pusē un novembra sākumā 
atradās trīs trofeju rakstāmmašīnas. 

1944. gada 4. decembrī apsūdzētais V. Rogozins vienu no tām nozaga 
un nodeva lieciniekam Kantoram, uzdodot vienu rakstāmmašīnu pārdot 
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Maskavā, uz kurieni liecinieks taisījās braukt. V. Rogozins un Kantors sarunāja 
par mašīnas pārdošanu saņemto summu sadalīt savā starpā. Kantors Maskavā 
rakstāmmašīnu pārdeva par 2500 rubļiem, naudu nospēlēja kārtīs un, 
atgriezies Rīgā, paziņoja V. Rogozinam, ka rakstāmmašīna viņam kā trofeju 
manta esot atņemta (lietas 339., 345., 394., 351., 353. lpp.). 

Pēdējās divas rakstāmmašīnas uz noliktavu sev paņēma apsūdzētais 
Brehovs un vēlāk tās pie Brehova noliktavā vairs neatradās. Brehova teiktais, 
ka viņš šīs divas rakstāmmašīnas no noliktavas atdeva štāba kancelejā, paliek 
klajš apgalvojums un izmeklēšanā tas tika noraidīts (lietas 246., 345.–348., 
352.–353., 363.–364. lpp.). 

Šīs lietas izmeklēšanas procesā pierādīta apsūdzēto Puhovicka, 
Tuļčinska un Brehova noziedzīgā darbība, kas saistīta ar viņu dienestu Latvijas 
partizānu kustības štābā 1943. un 1944. gadā. 

Ņemot vērā, ka šī noziedzīgā darbība nav saistīta ar šajā lietā apsūdzēto 
noziegumiem, atbilstošie materiāli tiek izdalīti atsevišķā lietā (lietas 380. lpp.). 

Izvirzītajā apsūdzībā V. Rogozins, J. Rogozins, Krimkers un Ņikiforovs 
sevi par vainīgiem atzina pilnīgi, bet Brehovs un Tuļčinskis – daļēji. Puhovickis 
izvirzītajā apsūdzībā par vainīgu sevi neatzina. Taču visas izvirzītās 
apsūdzības apstiprina lietā esošie dokumenti un liecinieku liecības. 

Pamatojoties uz augstāk teikto, tiek apsūdzēti: 
1) Arkādijs Puhovickis, dzimis 1912. gadā BPSR Minskas apgabala 
Borisovskas rajona M. Krupku sādžā, inženieris [..], 
par to, ka 1944. gada oktobrī, novembrī, decembrī, ļaunprātīgi 

izmantojot savu Latvijas K(b)P CK Finansu un saimniecības sektora vadītāja 
vietnieka dienesta stāvokli, sistemātiski Rīgā nodarbojies ar ieskaitīšanai valsts 
fondā paredzētā īpašuma izlaupīšanu, ka vienlaicīgi, ļaunprātīgi izmantojot 
savu Latvijas partizānu kustības materiāli tehniskās apgādes priekšnieka 
dienesta stāvokli, kurā minētajā laikā atradās amatu apvienošanas kārtībā, 
piespiedis viņam pakļautos partizānus uzlauzt 20 kara darbības laikā 
iedzīvotāju pamestos Rīgas dzīvokļus nolūkā nolaupīt ieskaitīšanai valsts 
fondā paredzētās dzīvokļu iekārtas un mājturības priekšmetus: divus pianīnus, 
divas kristāla lustras, sešus klubkrēslus, kristāla traukus – 39 priekšmetus, 
sarkankoka guļamistabas iekārtas – sešus priekšmetus, divas riekstkoka 
ēdamistabas iekārtas – 18 priekšmetus, viesistabas iekārtu “Rokoko” – 10 
priekšmetus, divus riekstkoka skapjus, trimo spoguli, ozolkoka galdu ar krēslu, 
divus sarkankoka un riekstkoka drēbju skapjus, radiolu, radiouztvērēju, 
gleznas, lampas, kā arī citus sadzīves priekšmetus, bez tam arī par to, ka 
saviem līdzdalībniekiem Tuļčinskim, Brehovam un gadījuma personām no 
kopīgi nolaupītās mantas sadalījis divguļamo ozolkoka gultu, trimo spoguli, 
trīs klavieres, sešus krēslus, dīvānu, rakstāmgaldu, grāmatskapi, t.i., 
noziegumos, kas paredzēti 1932. gada 7. augusta likumā; 

2) Josifs Tuļčinskis, dzimis 1912. gadā UPSR Viņicas apgabala 
Križopoļskas rajona Križopoļskas stacijā, pēc profesijas 
tirdzniecības darbinieks [..],  
par to, ka kopā ar apsūdzēto Puhovicki un citiem nozieguma 

līdzdalībniekiem – Brehovu, V. Rogozinu un J. Rogozinu aktīvi un sistemātiski 
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piedalījies valsts fondā ieskaitāmā īpašuma izlaupīšanā, kuru nozieguma 
organizators apsūdzētais Puhovickis izmantoja galvenokārt savā labā, kā arī 
par to, ka no kopīgi nolaupītajām mantām piesavinājies klavieres, sešus 
krēslus, dīvānu, rakstāmgaldu un grāmatu skapi, t.i., noziegumos, kas 
paredzēti 1932. gada 7. augusta likumā; 

3) Pāvels Brehovs, dzimis 1909. gadā KPFSR Voroņežas apgabala 
Verhņemomonskas rajona Žuravkas sādžā, pēc profesijas 
tirdzniecības darbinieks [..],  

         par to, ka kopā ar apsūdzēto Puhovicki un citiem nozieguma 
līdzdalībniekiem – Tuļčinski, V. Rogozinu un J. Rogozinu aktīvi un 
sistemātiski piedalījies valsts fondā ieskaitāmā īpašuma izlaupīšanā, kuru 
nozieguma organizators apsūdzētais Puhovickis izmantoja galvenokārt savā 
labā, turklāt no kopīgi nolaupītajām mantām piesavinājies divguļamo 
ozolkoka gultu, trīsdurvju sarkankoka skapi, apaļu ozolkoka galdu, trimo 
spoguli un radiouztvērēju, kā arī par to, ka piesavinājies četras valsts fondā 
ieskaitāmās trofeju rakstāmmašīnas, t.i., noziegumos, kas paredzēti 
1932. gada 7. augusta likumā; 

4) Vadims Rogozins, dzimis 1923. gadā Latvijas PSR Rēzeknes 
rajona Ružinas pagastā, pēc profesijas kalējs [..],  

           par to, ka kopīgi ar apsūdzēto Puhovicki un citiem nozieguma 
līdzdalībniekiem – Tuļčinski, Brehovu un J. Rogozinu aktīvi un sistemātiski 
piedalījies valsts fondā ieskaitāmā īpašuma izlaupīšanā, kuru nozieguma 
organizators apsūdzētais Puhovickis izmantoja galvenokārt savā labā, pie tam 
no kopīgi nolaupītajām mantām pats piesavinājies apavus, apģērbus, kā arī 
citus sadzīves priekšmetus, kā arī par to, ka nozadzis vienu valsts fondā 
ieskaitāmo rakstāmmašīnu, t.i., noziegumos, kas paredzēti 1932. gada 
7. augusta likumā; 

5) Jefims Rogozins, dzimis 1922. gadā Latvijas PSR Rēzeknes 
apriņķa Ružinas pagastā, pēc profesijas atslēdznieks [..],  

           par to, ka kopīgi ar apsūdzēto Puhovicki un citiem nozieguma 
līdzdalībniekiem Tuļčinski, Brehovu un V. Rogozinu aktīvi un sistemātiski 
piedalījies valsts fondā ieskaitāmā īpašuma izlaupīšanā, kuru nozieguma 
organizators apsūdzētais Puhovickis izmantoja galvenokārt savā labā, turklāt 
no kopīgi nolaupītajām mantām pats piesavinājies apavus, apģērbu, kā arī 
citus sadzīves priekšmetus, t.i., noziegumos, kas paredzēti 1932. gada 
7. augusta likumā; 

6) Lenīds Krimkers, dzimis 1918. gadā Odesā, no kalpotājiem, 
inženieris [..],  

                       par to, ka 1944. gada oktobra vidū nozadzis piecas valsts fondā 
ieskaitāmās rakstāmmašīnas, bez tam vēl radiouztvērēju, šujmašīnu, 
velosipēdu un divpadsmit palagus, kas arī bija jāieskaita valsts fondā, bez tam 
nozadzis un savā dzīvoklī Dzirnavu ielā 60 dz. 6 paslēpis valsts fondā 
ieskaitāmās mantas: riekstkoka grāmatu skapi ar četrām durvīm un stiklu, 
riekstkoka rakstāmgaldu, dīvānu, divus ar ādu apvilktus klubkrēslus, apaļu 
ozolkoka galdu, divus pārus sienas pulksteņu riekstkoka un ozolkoka kastēs, 
kristāla lustru ar sešām svecēm, mīkstu ozolkoka krēslu, rakstāmgalda lampu, 
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marmora rakstāmpiederumus, sarkankoka klavieres, galda lampu, ozolkoka 
rakstāmgalda krēslu, ozolkoka gultu, tualetes skapīti ar ovālu spoguli, 
ozolkoka drēbju skapi ar spoguli, tahtu, deviņus krēslus, divas ozolkoka 
bufetes, dīvānu, ozolkoka drēbju skapi, divus paklājus, trīs lampas ar 
abažūriem, kā arī vairākus citus dzīvokļa iekārtas priekšmetus, pavisam 96, 
t.i., noziegumos, kas paredzēti 1932. gada 7. augusta likumā; 

7) Aleksandrs Ņikiforovs, dzimis 1911. gadā KPFSR Čkalovas 
apgabala Buzuluku rajonā, pēc profesijas šoferis [..], 

                       par to, ka 1944. gada 23. un 24. novembrī noslēpis no Rīgas 
pilsētas Kirova rajona Finansu nodaļas darbiniekiem valsts fondā ieskaitāmo 
īpašumu – 18 jaunus patafonus, piecas ādas, 27 pārus apavu, astoņus gabalus 
pazoļu ādas, 92 patafona plates, 5000 patafona adatas, trīs velosipēdus un 99 
dažādus veļas gabalus, kā arī citas mantas, no kurām sešus patafonus ar 
platēm izsaimniekojis, bet pārējos priekšmetus noslēpis Bolgarina dzīvoklī, t.i., 
noziegumos, kas paredzēti KPFSR KK 169. p. 2. daļā. 

Pamatojoties uz augstāk teikto un PSRS Augstākās Padomes Prezidija 
1941. gada 22. jūnija dekrēta 2. pantu, šī lieta ir izskatāma Kara tribunāla 
tiesā. 

Apsūdzības slēdziens sastādīts 1945. gada 26. martā Rīgā. 
Latvijas PSR Prokuratūras 

Izmeklēšanas daļas prokurors 
justīcijas jaunākais padomnieks (Vulfsons) 

Piekrītu: Latv. PSR Prokuratūras 
  Izmeklēšanas daļas priekšnieks (Paegle) 
 

LVA, PA-101. f., 8. apr., 20. l., 10.–20. lp. 
 Oriģināls. Tulkojums. 

 
3. Izvilkums no Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta karaspēka Kara 
tribunāla 1945. gada 12. aprīļa sprieduma Nr. 808. 
 
[..] Kara tribunāls atzina par vainīgiem Puhovicki un Krimkeru – abus par 
izdarītajiem noziegumiem, kas paredzēti sodīšanai pēc KPFSR Kriminālkodeksa 
193-17.”a” panta un nevis pēc 1932. gada 7. augusta lēmuma, Tuļčinski, 
Brehovu, V. Rogozinu un J. Rogozinu visos izdarītajos noziegumos, kas 
paredzēti sodīšanai pēc KPFSR KK 17-193-17.”a” panta un nevis pēc 1932. 
gada 7. augusta lēmuma un Ņikiforovu pēc KPFSR KK 169. panta otrās daļas 
un, vadoties pēc KPFSR Kriminālprocesuālā kodeksa 319. un 320. panta, n o s 
p r i e d a: 

Arkādiju Puhovicki un Leonīdu Krimkeru, pamatojoties uz KPFSR KK 
193-17.”a” pantu, sodīt ar brīvības atņemšanu un nosūtīt uz [IeTK] labošanas 
darbu nometnēm uz laiku: Puhovicki uz septiņiem (7) gadiem, Krimkeru – uz 
sešiem (6) gadiem bez tiesību atņemšanas. 

Josifu Tuļčinski, pamatojoties uz KPFSR KK 17-193-17.”a” pantu, Pāvelu 
Brehovu, Vadimu Rogozinu, Jefimu Rogozinu, pamatojoties uz tiem pašiem 
Kriminālkodeksa pantiem, sodīt ar brīvības atņemšanu un nosūtīt uz IeTK 
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labošanas darba nometnēm: Tuļčinski uz pieciem (5) gadiem, Brehovu uz 
četriem (4) gadiem, V. Rogozinu uz pieciem (5) gadiem, J. Rogozinu uz trijiem 
(3) gadiem, visus bez tiesību atņemšanas. 

Aleksandru Ņikiforovu, pamatojoties uz KPFSR KK 169-2. pantu, sodīt 
ar brīvības atņemšanu un nosūtīt uz IeTK labošanas darbu nometnēm uz 
četriem (4) gadiem bez tiesību atņemšanas. 
Pamatojoties uz KPFSR 28. panta 2. piezīmi, sprieduma izpildīšanu Tuļčinskim, 
V. Rogozinam un J. Rogozinam atlikt līdz karadarbības beigām un nosūtīt viņus 
uz kādu no frontes karaspēka daļām. Ja Tuļčinskis, V. Rogozins un J. Rogozins, 
atrodoties frontē, parādīs sevi kā sociālistiskās Dzimtenes stiprus aizstāvjus, 
tad pēc atbilstošās pavēlniecības ieteikuma šajā spriedumā noteiktais soda 
mērs viņiem var tikt aizstāts ar citu, mīkstāku un arī viņi var tikt atbrīvoti no 
soda un sodāmības. [..] 

Attiecībā pret Brehovu, ņemot vērā viņa nevainojamo dienestu 
Sarkanajā Armijā un partizānu kustības štābā, ilgstošo atrašanos Tēvijas kara 
frontēs un gūtos ievainojumus, kā arī to, ka apsūdzētā bīstamības pakāpe 
neprasa viņa obligātu izolāciju no sabiedrības, vadoties pēc KPFSR KK 
53. panta, Brehovam noteikto sodu uzskatīt par nosacītu ar pārbaudes laiku uz 
diviem gadiem. 

Soda izciešanas laiku skaitīt: Puhovickim no 1945. gada 29. janvāra, 
Krimkeram - no 1945. gada 23. februāra un Ņikiforovam – no 1945. gada 
30. janvāra. 

Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
Kopija pareiza. Kara tribunāla sekretāre Kozjakova 

 
LVA, PA-101. f., 8. apr., 20. l., 25., 26. lp. 

 Oriģināls. Tulkojums. 
 
 

DIE PLÜNDERUNG DER WOHNUNGEN DER EINWOHNER 
RIGAS IM JAHRE 1944 

 
 Im Herbst 1944 geriet die Hauptstadt Lettlands Riga in die Gewalt 
gieriger Räuber und Vandalen. Die Truppen der Roten Armee sowie einzelne 
Militärpersonen raubten die von vielen Einwohnern verlassenen Wohnungen, 
Behörden, Lagerräume u. a. aus. An den Ausplünderungen nahmen auch 
Mitarbeiter des ehemaligen Partisanenstabs mit dem Obersten A. Sproģis an der 
Spitze teil. Die ehemaligen Partisanen suchten in Riga nach Wohnungen mit 
prächtigen und reichen Ausstattungen, brachen in diese Wohnungen ein und 
raubten sie total aus. Ein Teil der geraubten Güter wurde nach Moskau 
gebracht, viele wertvollen Gegenstände wurden in Riga verkauft oder an 
Freunde oder Bekannte verteilt. Die hier veröffentlichten Dokumente zeigen die 
böswillige Tätigkeit einer solchen Gruppe der ehemaligen Partisanen, die 
wenigstens 20 Wohnungen von Einwohnern in Riga ausgeplündert haben. 
Anfang des Jahres 1945 wurden diese Verbrecher in Haft genommen und 
verklagt. 
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