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kriminālnoziegumi rēzeknes 
apriņķī 1944.–1949. gadā

raksta uzdevums ir iepazīstināt interesentus ar pirmo pēckara gadu padomju sabiedrības 
raksturīgākajiem likumpārkāpumiem un to cēloņiem, apskatot tautas tiesu 1944.–1949. 
gada dokumentus. atklāt to, ka likumpārkāpumus izraisīja ne tikai pēckara grūtības, bet arī 
atjaunotās padomju varas totalitārais režīms. krimināllietas ir pierādījums daudzām negācijām, 
kuras līdz otrajam pasaules karam nebija raksturīgas latvijai un kuras nevar izskaust pat 15 
gadus pēc valstiskuma atjaunošanas. Tiesu procesi notika visā latvijas psr, taču konkrētais 
raksts tapis, pētot rēzeknes zonālā valsts arhīva dokumentus, un tas ir neliels ieskats latgales 
tiesu vēsturē.
Atslēgvārdi: pēckara gadi, padomju vara, rēzeknes apriņķa Tautas tiesa, krimināllietas, 
noziegumu veidi, spriedums.

pārlapojot žurnāla “latvijas arhīvi” iepriekšējo gadu lappuses, var secināt, 
ka pētījumi par padomju periodu kopš 20. gs. 90. gadiem iegūst aizvien 
nozīmīgākas pozīcijas. Vienlaikus jāatzīst, ka dažas sfēras palikušas mazāk 
atklātas. piemēram, slepeno dokumentu publikācija “okupācijas armijas 
kriminālnoziegumi latvijas laukos”1 ir vienīgā par noziedzībām latvijas 
psr. Taču pēckara gados latvijas iedzīvotāji cieta ne tikai no sarkanarmiešu 
noziedzīgās rīcības, bet arī no padomju varas pārstāvjiem un civiliedzīvotājiem. 
Vai šodien viņu krimināllietas būtu turamas noslēpumā? Šķiet, ka nav taisnīgi 
vienu daļu padomju laika noziegumu atklāt un citus noslēpt, it kā tas ir nebūtiski 
un neiederas padomju latvijas kopīgās vēstures veidošanā. 

Tiesu dokumenti pēckara periodā ne tikai atspoguļo padomju varas tiesu 
darbību, likumdošanu, bet arī atklāj sabiedrības procesus, un ir spogulis 
gan varai, kas vadīja tautu, gan tautai, kam to piemēroja.

vēsture
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ieskats rēzeknes apriņķa tiesu darbībā

rēzeknes apriņķa Tautas tiesa no 1944. gada augusta līdz 1946. gada 
24. martam bija pakļauta latvijas psr Justīcijas Tautas komisariātam, bet 
no 1946. gada marta līdz 1949. gada decembrim – latvijas psr Tieslietu 
ministrijai. rēzeknes apriņķa Tautas tiesa sastāvēja no trim iecirkņiem. 1. un 
2. iecirkņa tautas tiesa atradās rēzeknē, bet 3. iecirknis Varakļānos. ar 1947. 
gada 16. aprīli tika izveidots Viļānu apriņķis un Tautas tiesas 3. iecirkni 
pārdēvēja par Viļānu apriņķa Tautas tiesas 2. iecirkni. rēzeknes apriņķa 
Tautas tiesas darba zona samazinājās, jo vairāki pagasti pēc administratīvi 
teritoriālās reformas nonāca Viļānu apriņķa pārvaldē.

rēzeknes apriņķa Tautas tiesas 1944.–1949. gada dokumenti: civillietu 
un krimināllietu alfabēta rādītāji, spriedumi un nolēmumi krimināllietās, 
tiesu izpildītāju reģistrācijas žurnāli, pavēles par personālsastāvu, atsevišķu 
pilsoņu lietas u.c. dokumenti glabājas rēzeknes zonālajā valsts arhīvā 
(turpmāk – rzVa). Visi dokumenti par pēckara pirmajiem gadiem pilnībā 
nav saglabājušies tiesas arhīva telpu slikto apstākļu dēļ padomju gados. 
Tas nedod iespēju pilnībā izpētīt kriminālnoziegumu statistiku. Tāpat daļa 
līdzīgu noziegumu tika skatīti krimināllietu procesā, bet daudzas lietas 
civilprocesā. Jāpiebilst, ka pēc Civilkodeksa sods par tādu pašu pārkāpumu 
bija mazāks nekā pēc kriminālkodeksa. 

latvijas psr no 1940. gada novembra spēkā bija krievijas padomju 
Federatīvās sociālistiskās republikas kriminālkodekss (turpmāk – kpFsr 
kk vai kk) 1926. gada redakcijā. pēc kara 1944. gadā latvijas psr Tieslietu 
Tautas komisariāts izdeva likumkrājumu “kpFsr kriminālkodekss. ar 
pārgrozījumiem līdz 1944. gada 15. aprīlim” latviešu valodā. kk sastāvēja 
no “Vispārējās daļas”, tajā bija sešas sadaļas, un “sevišķās daļas”, kurā 
bija 10 nodaļas, iedalītas pēc noziegumu veidiem. Šo daļu papildināja 
“pielikumi”, “kodeksa atsevišķo pantu materiāli”, “alfabētiskais satura 
rādītājs”, “saīsinājumi”.2 kk nodaļa “kodeksa atsevišķo pantu materiāli” 
papildināja “sevišķās daļas” atsevišķus pantus ar jauniem paragrāfiem.3

1944. gadā pēc vācu okupācijas karaspēka atkāpšanās no latgales 
tika ierosinātas pirmās krimināllietas par zādzībām un huligānismu. 
Turpmākajos gados šo sarakstu papildināja pārkāpumi par kandžas 
dedzināšanu, valsts un sabiedriskā īpašuma izlaupīšanu, valsts nodevu un 
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nodokļu nemaksāšanu, dienesta stāvokļa izmantošanu, spekulācijām, par 
ieroču neatļautu glabāšanu u.c.

1944. un 1945. gadā krimināllietas tika apkopotas īpašās statistikas 
atskaitēs. Šo formu ieviesa padomju savienības Tieslietu Tautas komisariāts 
(TTk) 1943. gadā. rzVa saglabājušās ziņas par krimināllietu skaitu 1945. 
un 1946. gadā. Veidlapās bija jāuzrāda krimināllietu kustība pēc TTk 
norādītajiem kriminālkodeksa pantiem pa mēnešiem. Bija arī jāiesniedz 
“atskaite par speciālu kategoriju krimināllietu caurskatīšanu tautas tiesās”. 
Veidlapās uzskaitītas deviņas nozīmīgākās kategorijas :

1. pārtikas un rūpniecības preču zādzības. 
2. pārtikas un rūpniecības preču izšķērdēšana.
3. pārtikas un rūpniecības preču izsaimniekošana.
4. Ļaunprātības ar pārtikas un rūpniecības preču kartītēm.
5. pārtikas un rūpniecības preču iztrūkums nolaidības dēļ.
6. labības un citu lauksaimniecības produktu zādzības.
7. labības un citu lauksaimniecības produktu bojāšana un izšķērdēšana.
8. degvielas zādzības kolhozos un mTs.
9. aizliegta tirgošanās ar labību pirms labības plāna izpildīšanas.4 
kopumā šo noziegumu skaits nevarēja būt liels, ja ņem vērā šauro valsts 

pakalpojumu tīklu 1944. un 1946. gadā. rēzeknes Tautas tiesas 3. iecirkņa 
decembra atskaitē no minētajām kategorijām nav izskatīta neviena krimināllieta, 
bet kategoriju saraksts papildināts ar 117. un 118. pantu “par kukuļa ņemšanu 
un došanu”.5 

nebūtu godīgi atklāt kriminālnoziegumos apsūdzētās personas, bet 
neminēt tās amatpersonas, kurām bija tiesības piedalīties Tautas tiesas 
procesā un likuma vārdā notiesāt, vēl jo vairāk tāpēc, ka šo atbildību viņiem 
bija uzticējusi tauta “demokrātisku” vēlēšanu rezultātā.

1944.–1949. gadā rēzeknes apriņķa krimināllietas izskatīja tautas tiesneši: 
lidija minskis, agafonovs, marija Bonda, kadišs, aleksandrs Batarevskis, 
zutis, leons sudniks, Bondarāns; sekretāri bija J.alksnis, Justs, Bogdanovs, 
Veips, Bringa, geduss; prokurori: laizāns, adrijevskis, aleksejevs, 
radionovs, korotkova, kopeiko, klepanosovs, majorovs; advokāti: asars, 
latkovskis, Jelsons, kuzņecovs, pevzners, krups, mišuts, Vītums, Žamero, 
salins, kamenščika u.c.6 
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rēzeknes zonālajā valsts arhīvā uzkrātie un saglabātie tiesu dokumenti 
nenoliedzami pierāda, ka tautas kalpiem bija pilnas rokas darba un viņi 
centās kā spēdami izprast un piemērot latgales iedzīvotājiem krievijas 
padomju Federatīvās sociālistiskās republikas kriminālkodeksu 1926. gada 
redakcijā. Tomēr ne vienmēr likumi bija saprasti pareizi, gadījās arī saņemt 
aizrādījumus no augstākās tiesas.   

spriedumi tika rakstīti uz īpašām veidlapām, bet to trūkuma dēļ uz 
rakstāmpapīra, ievērojot “sprieduma” noformēšanas noteikumus. Tiesas 
sekretārs rakstīja ar tintes pildspalvu rokrakstā, kāds nu kuram tas bija, 
latviešu vai krievu valodā, cik nu kurš to pārzināja. spriedumā atspoguļota 
izskatāmās lietas būtība, apsūdzētā paskaidrojums, liecinieku liecības, kā 
arī uzrādīts kk pants un soda mērs. katru Tautas tiesas spriedumu varēja 
pārsūdzēt augstākajā tiesā, iesniedzot kasācijas sūdzību. parasti lietās 
augstākās tiesas “nolēmums” atradās blakus Tautas tiesas “spriedumam”. 
Jāpiebilst, ka biežāk kasācijas sūdzības netika apmierinātas, taču daudzi 
apsūdzētie mēģināja šo iespēju izmantot. 

izskatot tikai rēzeknes apriņķa Tautas tiesas 3. iecirkņa krimināllietu 
reģistrācijas kartītes 1944.–1947. gadā, var redzēt, ka noziegumu skaits ar 
katru gadu pieauga.

  
1. tabula

rēzeknes apriņķa Tautas tiesas 3. iecirknī reģistrēto krimināllietu 
skaits pēc noziegumu veidiem7

noziegumu veidi   1944 1945 1946 1947 kopā
zādzības
(personu mantas piesavināšanās,     1            29           64          79           173
meža materiālu zādzības, lopu 
zagšana, laupīšana) 
Valsts mantas un sabiedriskā                    –              2           17  30             49
īpašuma izlaupīšana, dienesta 
stāvokļa izmantošana 
slepkavības                    –    –     4    2      6

Huligānisms
(goda aizskaršana, noziegumi pret      2  27   30 47            106
personību, uzvedības pārkāpumi, 
miesas bojājumi, piekaušana, preto- 
šanās varas iestādēm, ļaunprātīga 
dedzināšana) 
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1944. gadā reģistrēto krimināllietu skaits 3. iecirknī – gaigalavas, 
Barkavas, Varakļānu, Viļānu pagastos – bija niecīgs, jo tautas tiesa tikai 
augustā bija uzsākusi savu darbību, un tie bija daži mēneši līdz gada 
beigām. pārskatāmāku salīdzinājumu var veikt 1945., 1946., un 1947. gadā. 
acīmredzams ir visu noziegumu veidu skaita pieaugums. arī rēzeknes 
Tautas tiesas 1. un 2. iecirknī 1945.–1949. gadā līdzīga situācija, bet precīzu 
uzskaiti nav iespējams veikt avotu trūkuma dēļ.

pavisam nedaudz rēzeknes Tautas tiesas spriedumi krimināllietās 
plašākai sabiedrībai tika atspoguļoti rēzeknes apriņķa avīzes “pa staļina 
Ceļu” 1948. un 1949. gada izdevumos latviešu un krievu valodā. 

rakstā “Суд. Грабители” (“Tiesa. laupītāji”) lasītāji informēti par 
augstākās Tiesas izbraukuma sesiju rēzeknē. Tajā tika izskatīta lieta par 
četru cilvēku grupas zādzībām rēzeknes pilsētas veikalā un spekulācijām 
ar nozagtajām precēm daugavpilī par summu 350 000 rbļ. apsūdzētajam 
anufrijam laizānam sods – 20 gadi, aleksandram Šadrenokam – 17 gadi, 
kapitolīnai Šadrenokai – 10 gadi labošanas darbu nometnē, bet salomonīdai 
Fjodorovai – 2 gadi brīvības atņemšana.8

neliels raksts “Самогонщики наказаны” (“sodīti kandžas tecinātāji”) 
par rēzeknes Tautas tiesas 2. iecirkņa spriedumiem par kandžas tecināšanu 
un spekulācijām bija apspriešanas objekts Bērzgales pagasta iedzīvotājiem 
un rēzekniešiem: Bērzgales pagasta pilsonim p. a. Brīveram un rēzeknes 
pilsētas pilsonim m. k. siņicinam – 6 gadi brīvības atņemšana, bet pilsoņi 
s. rolness un V. rarčko sodīti ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.9

par sakstagala pagasta pilsoņa i. Češļa sodīšanu ar brīvības atņemšanu 
uz diviem gadiem, mantas konfiskāciju, aizliegumu piecus gadus piedalīties 
vēlēšanās, ko piesprieda rēzeknes Tautas tiesas 1. iecirkņa tiesa, informēja 
raksts “Саботажник наказан” (“sabotieris notiesāts”).10 

kandžas tecināšana   – 10   28 20     58

spekulācijas                                               –  –   –   3       3
dažādi
(nelikumīga īpašuma iegāde, par  –   2   15 18     35
aizliegtām medībām, par neatļautu 
ieroču glabāšanu, par lopu 
sakropļošanu, par neslavas celšanu)
kopā    3 76 181 209 
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autors prokurors p. kopeiko rakstā “sabotierim jāstājas tautas tiesas 
priekšā” ziņoja par ezernieku pagasta kulaku sodīšanu, jo viņi nepilda 
meža darbus.11

Citā rakstā avīzē “pa staļina Ceļu” uzsvērts maltas pagasta mičurina 
kolhoza iedzīvotāja p. greidāna attieksme pret darbu un lauksaimniecības 
nodevām arteļa labā. Viņš raksta: “Stingri un nesaudzīgi ir padomju likumi 
pret kolhoza mantas izšķērdētājiem. P. Greidāns kolhozā lauku ražu piesavinājies ar 
“vilka” apetīti. Par to prokuratūra viņu arestēja un apsūdzēja pēc PSRS Augstākās 
padomes Prezidija 1949. gada 4. jūnija dekrēta “Par kriminālatbildību par valsts 
un sabiedriskā īpašuma izlaupīšanu”.”12   

analizējot rakstus, acīmredzams, ka to mērķis bija brīdināt iedzīvotājus 
par bargajiem sodiem padomju valstī, kādus saņēma likumpārkāpēji. 
apriņķa iedzīvotāji kriminālnoziegumu statistiku neapjauta, taču 
noziedzības pieaugumu savos pagastos un pilsētās izjuta aizvien biežāk, 
nereti paši nonākot apsūdzēto vai liecinieku statusā.

mēģināsim noskaidrot, kādi cēloņi bija noziegumu pieaugumam un 
kādas sekas tie atstāja uz latgalisko kultūrvidi.

 zādzības

no visiem noziegumu veidiem tieši zādzību skaits pieauga visstraujāk. 
Jāņem vērā, ka ne visus gadījumus izskatīja tiesā, tāpēc skaitļi varētu būt 
arī lielāki. daudzos gadījumos krimināllietas netika ierosinātas, jo cietušie 
ne vienmēr izvirzīja prasību pret vainīgajiem. Šie noziegumi attiecināmi uz 
kriminālkodeksa sevišķās daļas 2. nodaļu “Citi noziegumi pret pārvaldības 
kārtību” un 7. nodaļu “mantiskie noziegumi”.13

zādzības biežāk sodītas pēc kriminālkodeksa (turpmāk – kk) 162.,163., 
166., 85. panta par meža materiālu zādzībām, par personu mantas 
piesavināšanos, lopu zagšanu, kolhozu kopīpašuma izlaupīšanu. 

Tādu piemēru dokumentos var atrast simtiem, taču pietiek ar nedaudziem, 
lai atklātu zādzību būtību.

mirons kudrjavcevs, 70 gadu vecs, dzīvoja rēzeknes apriņķa Viļānu 
pagastā, krievs, zemkopis, precēts, 5 mazgadīgi bērni, skolā nav gājis. 
apsūdzēts par to, ka 1944. gada rudenī patvaļīgi nocirtis un vedis no meža 
kokus – baļķus 235 rbļ. vērtībā. apsūdzētais paskaidrojis, ka viņam atļāvis 

82



kriminālnoziegumi rēzeknes apriņķī 83

1. att. krimināllietā par ļaun-
prātīgu dienesta stāvokļa 
izmantošanu un varas diskre-
ditāciju apsūdzētā nikolaja 
kondrašova kasācijas sūdzība 
augstākās tiesas krimināllietu 
tiesu kolēģijā 1947. gada 
19. jūlijā. 
RZVA, 762. f.,1. apr., 36. l., 71., 
72 .lp.
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sarkanarmiešu komandieris. 1945. gada 1. augustā nolasīja spriedumu: 
sodīt pēc kk 85. panta 1. daļas ar 100 rbļ. naudas sodu un nelikumīgi iegūto 
kokmateriālu izņemšanu.14

līdzīga pārkāpuma dēļ tika sodīts arhips Šarigins, kurš nacionalizētajā 
mežā cirtis kokus šķūnim. materiālus atņēma, naudas sods – 450 rbļ.15 

Vairākas krimināllietas par meža materiālu zādzībām beidzās ar 
apsūdzētā attaisnošanu, īpaši, ja tika iesniegtas kasācijas sūdzības 
augstākajā tiesā. Biežāk tie bija gadījumi, kad apsūdzētā mājas bija 
nodegušas kara laikā, kā arī tad, ja būvmateriāli jau bija iebūvēti un 
tos nevarēja izņemt. daudzos gadījumos cilvēki nemaz neapzinājās, ka 
pārkāpj likumu, jo izmantoja vācu blindāžu un bunkuru kokmateriālus.

daudz ir spriedumu pēc kara iebraukušo psrs pilsoņu zādzību lietās. 
īpaši cieta lauku saimniecības, bieži zaga dzelzceļa stacijās. nereti zādzības 
organizēja grupās.

Tā 1945. gada 5. novembrī spriedumu nācās noklausīties ivanam 
Fjodorovam un Jupatijam kruglašovam, kuri, strādājot uz dzelzceļa, 
izdarīja noziegumu pēc kk 162. panta “b” daļas. 25. septembrī pusdienu 
pārtraukumā pēc savstarpējas norunas abi ivana demjanina dārzā norakuši 
6–8 kg kartupeļu. Tika aizturēti nozieguma vietā. Vainīgie paskaidroja, ka 
tā darījuši, jo nav bijis ko ēst. Brīvprātīgi viņi samaksāja cietušajam katrs 400 
rbļ., bet demjanins pieprasīja vēl papildus no katra 700 rbļ. Tiesa nolēma 
atteikt cietušajam prasībā, bet abiem apsūdzētajiem piesprieda vienu gadu 
brīvības atņemšanu.16  

1945. gada 1. decembrī rēzeknes Tautas tiesas 2. iecirknī nolasīja 
spriedumu apsūdzētajam aleksandram Hlebnikovam, dzimis 1925. gadā 
Baškīrijā, no zemnieku ģimenes, neprecēts, mazizglītots, bez noteiktas 
dzīvesvietas, nav nekādu dokumentu, krievs. Hlebnikovs tika apsūdzēts 
par zādzību pasažieru vilcienā nr. 74 abrene–dvinska. no pilsoņa 
prohorova nozadzis čemodānu, kurā atradās mētelis un 24 kg rauga. 
Čemodānu nometa no vilciena, bet raugu ietina mētelī un vilcienā noslēpa. 
apsūdzētais paskaidroja, ka dzīvojis Vitebskā un latvijas psr teritorijā 
iebraucis, lai meklētu darbu. abrenē viņu apzaga un viņš caur dvinsku 
gribēja atgriezties Vitebskā. Tā kā maizi nebija par ko nopirkt, nolēmis 
izdarīt zādzību. Hlebnikovs tika sodīts pēc kk 167. p. “b” daļas ar brīvības 
atņemšanu uz vienu gadu un izsūtīšanu no latvijas psr teritorijas.17 
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zinaida Vlasova ar savu biedreni 1945. gada jūlijā nolēma pāriet robežu, 
lai latvijas teritorijā pelnītu maizi. ar vilcienu viņa aizbrauca līdz atašienes 
stacijai, rīta agrumā izkāpa un, tuvējās mājās no kādas kūts nozagusi govi, 
devās uz rēzekni. Tomēr apmaldījās un nācās vietējiem iedzīvotājiem prasīt 
ceļu. kādam saimniekam viņas uzvedība likās aizdomīga, un viņš paziņoja 
milicijai. Tiesa bija neizbēgama.18  

1946. gada 28. februārī Varakļānos izskatīja Vladimira mihaila d. Ļun-
čunkina lietu, pēc tautības ķīnietis, latvijas psr iebraucis no Ļeņingradas 
apgabala “.. pēc maizes, jo viņam mājās tikai vecmāte un nebijis ko ēst. Noziegumu 
izdarījis bada dēļ”. apsūdzēts par to, ka ielauzies pilsoņa labozina dzīvoklī 
un mēģinājis nozagt dažādas mantas.19 

Tautas tiesas spriedumos par 1946. gadu iebraucēju problēmas atspoguļo 
arī “lieta nr. 109”: aleksejs pētera d. Jašinkovs, iebraucējs no Veļikije luki 
apgabala, stirnienes pagasta eriņu sādžā nozaga zirgu un gribēja pārdot 
Barkavā, bet tika aizturēts. Tā rīkojies, jo “.. gribējis ēst, un tā sadomājis nozagt 
zirgu, lai viņu pārdotu un nopirktu maizi”.20

arī vietējie iedzīvotāji nereti iekrita kārdinājumā “atvieglot” savu 
ikdienu uz citu rēķina.

maizes ceptuves meistars mihails mivrenieks 1946. gada 16. decembrī tika 
pieķerts maizes klaipa zādzībā. Viņš lūdza tiesu sodu mīkstināt, jo maize bijusi 
brāķēta, bet tiesa aizrādīja, ka par tādu pašu pārkāpumu mivreniekam jau 
bijis stingrais rājiens. augstākā tiesa nolēma kasācijas sūdzību neapmierināt 
un atstāt spēkā tautas tiesas lēmumu – vienu gadu cietumsoda.21

1947. gada 3. jūnijā tika notiesāts kazimirs peļņa pēc kk 165. panta ar 
brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem par to, ka 1946. gada 3. septembrī 
ieradies pilsones kolosovas mājās ar medību ieroci, uzlauzis logu un 
nozadzis 16 kg rudzu, zābakus, formas kreklu, harmonikas un citas mantas. 
kasācijas sūdzība netika apmierināta.22

anna makarova, dzimusi 1920. gadā krievijā gorkijas apgabalā, 
krieviete, no zemnieku ģimenes, izglītota, bezpartejiskā, neprecēta, bez 
pastāvīgas dzīves vietas. 1947. gada 31. janvārī rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa 
tiesā tika tiesāta pēc kk 162. un 72. panta par zādzībām. makarova 1945. 
gadā dzīvoja pie cietušās Ļebedevas. 25. decembrī nozaga gultas veļu: 4 
palagus, 2 sedziņas, 4 spilvendrānas, kā arī 3 vīriešu kreklus, 7 dvieļus, 2 zīda 
lakatus, 1 zīda blūzi, 2 sieviešu kreklus, 1 kleitu, vienu vilnas kleitu, vatēto 
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segu, 1 pāri sieviešu kurpju, 2 pārus sieviešu zeķu u.c. mantas. no kādas 
pilsones izzagusi personas apliecību, lai varētu dzīvot ar citu uzvārdu. Tiesa 
piesprieda vienu gadu brīvības atņemšanu, aizstājot sodu ar izraidīšanu no 
latvijas psr uz pieciem gadiem, atlīdzinot cietušajai Jevģēnijai Ļebedevai 
nodarīto zaudējumu.23 

1947. gada 7. martā notiesāja nikolaju svaščenko no Harkovas apgabala 
un ivanu zinčenko no krasnogradas pilsētas, kuri Viļānu un Varakļānu 
pagastos nodarbojās ar zādzībām. zaguši pārtikas produktus. abi tika 
notiesāti ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu.24

1947. gada 16. jūlijā i. iecirkņa Tautas tiesas atklātā sēdē nolasīja 
spriedumu ivanam pavlovam, dzimis 1915. gadā pskovas apgabalā, 
no zemnieku ģimenes, krievs, bezpartejiskais, izglītība 7 klases, agrāk 
sodīts par personu mantas zagšanu. Tiesā tika pierādīts, ka apsūdzētais 
1947. gada 24. jūnijā ceļā no rēzeknes uz stoļerovas sādžu saviem ceļa-
biedriem izzadzis naudu no kabatām: pilsonim dembrovskim – 2500 rbļ., 
ratniekam – 700 rbļ. nozagto naudu pavlovs noslēpa kabatā un zeķē. 
Cietušie paši bija atraduši nozagto naudu. Tiesā apsūdzētais taisnojās, 
ka naudu 3500 rbļ. ieguvis par pārdoto mēteli pskovā. Tiesa pierādīja 
viņa vainu un sodīja ar sešiem gadiem labošanas darbu nometnē.25 

1948. gada 7. augustā uz apsūdzēto sola spriedumu noklausījās mirons 
gvilevs, dzimis 1906. gadā, dzīvoja rēzeknes apr. maltas pagasta skredeļu 
sādžā, no zemnieku ģimenes, krievs, bezpartejiskais, 3 klašu izglītība, 
precēts, nesodīts; aleksandrs Šnitko, dzimis 1898. gadā, dzīvoja maltas 
pagasta pustošku sādžā, no zemnieku ģimenes, bezpartejiskais, latvietis, 
nesodīts; ivans kitovs, dzimis 1892. gadā, no maltas pagasta Turčino sādžas, 
no zemnieku ģimenes, krievs, bezpartejiskais, analfabēts, nesodīts, precēts. 
1948. gada 13. februāra naktī ludzas pilsētā pilsonim Šķūnis nozaga zirgu 
un pārdeva par 3200 rbļ. pilsonim aleksejevam. 3. martā gvilevs, Šnitko un 
kitovs nozaga divus zirgus Barkavā, no pilsoņiem Tučes un plešanova. zirgus 
pārdeva pilsonim Boļšakovam. Vēlāk zirgi atrasti kolhozos “Vperjod” un 
“kazakovo”. apsūdzētie noliedza savu vainu, bet ar liecībām tika pierādīta 
viņu vaina. gvilevu un Šnitko sodīja ar astoņiem gadiem, kitovu ar sešiem 
gadiem labošanas darbu nometnē.26  

līdz ar individuālo saimniecību iestāšanos kooperatīvajās lauksaim-
niecības biedrībās un piensaimniecībās, bet vēlāk kolhozos zemniekiem 
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bija jāšķiras no sava īpašuma. Taču viņi vēl ilgi nespēja nošķirt īpašumu 
daļu, ko bez atlīdzības nodeva kolhozā, no savas piemājas saimniecības. 
izveidojoties kooperatīvajām saimniecībām, kolhoziem, vietējie iedzīvotāji 
piesavinājās sabiedrisko īpašumu, dažreiz nezinot, kāds sods paredzēts 
par šo pārkāpumu. Tas pirmajos pēckara gados notika galvenokārt 
trūcīgo apstākļu dēļ, retāk iedzīvošanās nolūkā. Visvairāk spriedumu par 
šiem noziegumiem tika nolasīti 1949. gadā, kad lielākā daļa individuālo 
zemnieku saimniecību bija iekļautas kolhozos, bet samaksa par darbu 
negarantēja kolhoznieku izdzīvošanu. kopsapulcēs zemnieki uzdeva 
naivus jautājumus, piemēram, vai no kopīgiem kolhoza tīrumiem varēs 
katrs priekš sevis nopļaut savu daļu? Bieži saimnieki novāca ražu no 
tiem laukiem, kuri viņiem piederējuši pirms kopsaimniecību veidošanās, 
nemaz neapzinoties, ka tas ir kriminālnoziegums. ne visi kolhozu biedri 
bija izpratuši kopsaimniecību statūtus. Bija arī kuriozi gadījumi, kad vienā 
naktī uz labības lauka satikās divi kaimiņi, kuri tur bija gājuši ar vienu 
mērķi – “paņemt” savu tiesu. 

rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta kolhozā “strēlnieks” viensētnieks 
Jānis matveja d. avišāns, dzimis 1885. gadā “kozubēržos”, tika apsūdzēts 
par to, ka nepakļāvās pagasta lēmumam, kurš paredzēja viņa zemi ieskaitīt 
kolhoza fondā, atstājot tikai 0,20 ha pie mājas, jo saimniecība atradās 
kolhoza vidū, bet vietā ierādot zemes gabalu ārpus arteļa robežām. avišāns, 
ignorējot šo lēmumu, savā bijušajā īpašumā nopļāvis āboliņu – 14 vezumus, 
vīķu – 9 vezumus, sienu – 15 vezumus. spriedums: visu atdot kolhozam, 
soda nauda 300 rbļ. augstākā tiesa kasācijas sūdzību noraidīja.27 

no mūsdienu pozīcijām izvērtēt atsevišķu tiesas spriedumu godīgumu ir 
grūti, bet bieži tie liek domāt par tiesas nevēlēšanos iedziļināties patiesajos 
nozieguma iemeslos. Tāda ir makašēnu pagasta kolhoza “dzirkstele” 
kolhoznieka adeljona meikstuma lieta. naktī uz 1949. gada 31. jūliju arteļa 
“dzirkstele” tīrumā viņš nozaga 12 status rudzu. 2. augustā rudzus rijā kaltēja 
un izkūla. salmus noglabāja kūtī, bet graudus istabā. pie kratīšanas atrada 
divus vezumus salmu un 100 kg rudzu. sākumā tiesa apsūdzēja arī adeljona 
māti Helēnu. Tiesājamie paskaidroja, ka rudzus paši pagājušajā gadā sēja 
un tāpēc noņēma, neuzskatīdami to par sliktu rīcību. Tiesai paskaidroja, ka 
meikstumu ģimene 1949. gadā iestājās artelī un nodeva kolhozam lopus, 
inventāru un zemi ar visiem sējumiem kopējai lietošanai, t.i., kopīgi ražu 
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novākt un pēc valsts nodevu izpildīšanas pārējo labību sadalīt starp arteļa 
biedriem. par šo kārtību apsūdzētie bija informēti, tāpēc tautas tiesa viņu 
rīcību uzskatīja par slepenu zādzību. sods 10 gadi labošanas darbu nometnē 
katram un mantas konfiskācija. augstākā tiesa izskatīja kasācijas sūdzību 
un konstatēja, ka pret Helēnu meikstums nav pierādījumu, bet noziegumā 
bija iesaistīta adeljona māsa domicela. nolēma adeljonam atstāt tautas 
tiesas spriedumu, bet Helēnu meikstums atbrīvot.28

1949. gada 27. jūlijā tika apsūdzēta makašēnu pagasta molotova 
kolhoza zemniece anna Čudaroviča, dzimusi 1879. gadā. ar sirpi pļāvusi 
zāli kolhoza zemē, bet kolhoznieks Česlis viņai aizrādījis. sieviete ar sirpi 
iecirtusi viņam krūtīs, no kā radās bīstama brūce. notiesāta ar brīvības 
atņemšanu uz četriem gadiem.29

1949. gada 29. septembrī spriedumu nolasīja Bērzgales pagasta 
kolhozniecei antoņinai Tabūnei, dzimusi 1905. gadā. Tika pierādīta 
apsūdzība par 24 kg labības zagšanu kolhozā “gaisma”. rēzeknes apriņķa 
tautas tiesa piesprieda sodu: pieci gadi labošanas darbu nometnē. apsūdzētā 
iesniedza kasācijas sūdzību augstākajā tiesā, taču tā tika noraidīta.30

par līdzīgu noziegumu sodu saņēma antons Šantars, rēznas pagasta 
kolhoza “Blāzma” kolhoznieks, kurš 1949. gada augustā no kolhoza 
laukiem bija nozadzis 220 rudzu un 75 miežu kūļus. Tautas tiesa piesprieda 
15 gadus labošanas darbu nometnē. notiesātais iesniedza kasācijas sūdzību 
augstākajā tiesā, kura samazināja sodu līdz 10 gadiem labošanas darbu 
nometnē.31

kā redzams, dieva bauslis “Tev nebūs zagt” pēckara periodā tika 
pārkāpts itin bieži. kara izpostītajā latgalē vietējiem iedzīvotājiem trūka 
paša elementārākā: pārtikas, apģērba, pajumtes. pierobežas pilsētas un 
ciemi bija tie, kuri pirmie uzņēma ievainotos karavīrus un iebraukušos 
civiliedzīvotājus no padomju savienības apgabaliem, daudziem nebija 
pastāvīgas dzīvesvietas. nereti apsūdzētajiem iebraucējiem tiesa 
līdztekus zādzībām uzrādīja arī bezdarbību, klaidonību un dzīvošanu bez 
dokumentiem. Bieži vien vietējiem iedzīvotājiem nācās ciest arī no pašu 
lielās viesmīlības un lētticības.

1948. un 1949. gads, kas zemnieku prātos ienesa jaunu izpratni par to, kas 
ir “mans” un “mūsu”, atsvieda latvijas lauku kultūrvides attīstību klaušu 
laikos, šoreiz klanoties padomju varai.

88



kriminālnoziegumi rēzeknes apriņķī 89

2. att. latvijas psr 
augstākās tiesas 
krimināllietu tiesu 
kolēģijas lēmums 
1947. gada 9. jūnijā par 
s. medvedeva un 
a. grahoļska kasācijas 
sūdzību. RZVA, 762. f., 
1. apr., 25. l., 21. lp.
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amata (dienesta) noziegumi

1940. gadā padomju okupācijas varas iestādes paspēja ieskaitīt valsts 
īpašumā privātos saimniecības objektus un apkalpojošās sfēras uzņēmumus, 
tāpat lielos namīpašumus un zemes īpašumus. kara sākumā pēc sarkanās 
armijas atkāpšanās daudzi īpašumi tika atdoti atpakaļ, bet kara beigās 
atbrīvotajā latvijas teritorijā, un vispirms latgalē, atkal turpinājās 
nacionalizācija. psrs likumu ietvaros veidojās valsts un sabiedriskais 
īpašums, kura piesavināšanās, izlaupīšana un iznīcināšana bija pakļauta 
kriminālatbildībai. kpFsr kriminālkodeksa sevišķās daļas 3. nodaļa 
noteica sodus “amata (dienesta) noziegumos”.32 par šiem noziegumiem 
sodīja pēc 109.–121. panta. atsevišķos gadījumos tiesāja pēc kk 5. nodaļas 
“saimnieciskie noziegumi” pantiem.33

rēzeknes apriņķī visbiežāk tika piemēroti kpFsr kk 111. pants par 
valsts mantas izšķērdēšanu un nolaidību darbā, 109. un 110. pants par 
valsts mantas izšķērdēšanu un zaudējumu nodarīšanu valstij, 116. pants par 
nolaidību darbā un dienests stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu, 
mantas piesavināšanos; par pārtikas un rūpniecības preču izšķērdēšanu, 
par kukuļņemšanu piemēroja 117.–119. pantu. 

1946. gada 16. februārī tika nolasīts spriedums maltas pagasta zosnas 
skolas direktora krimināllietā. pēteris ādama d. ondrups dzimis 1899. 
gadā atašienes ciema padomes Jaunušu sādžā, latvietis. apsūdzēts par to, 
ka piesavinājās zosnas skolas naudu 8675 rbļ. un pārtikas kartītes. sods: 
brīvības atņemšana uz četriem gadiem, mantas konfiskācija un aizliegums 
piecus gadus strādāt valsts darbā, kā arī jāatgriež piesavinātā nauda.34 

1946. gada 24. aprīlī nolasīja spriedumu Broņislavas matveja m. pizāks 
krimināllietā, kura, strādādama maltas patērētāju biedrībā par grāmatvedi, 
1945. gada decembrī piesavinājās naudu 3636 rbļ.35

dienesta stāvokli izmantoja arī pagastu, ciemu padomju priekšsēdētāji, 
komunistiskās partijas pārstāvji, kā arī citi darbinieki.

spriedums nikifora Filipa d. seņkova krimināllietā. dzimis 1924. gadā, 
latvijas psr pilsonis, krievs, 6 klašu izglītība, cēlies no zemniekiem, strādāja 
Viļānu pag. milicijā iznīcinātāju bataljonā. 1945. gada 8. augustā bija jāveic 
mežu tīrīšanas operācija galēnu pagasta maltas–Tropu sādžā. iegriezušies 
kādās mājās, kuras, pēc ievāktajām ziņām, sadarbojušās ar bandītiem, un 
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atņēmuši māju saimnieču mantas, par ko arī ierosināta krimināllieta. Tiesas 
spriedums: brīvības atņemšana uz vienu gadu.36

no 1946. gada 30. novembra līdz 1947. gada 31. janvārim tika izskatīta 
dimitrija soveļjeva krimināllieta par pilnvaru pārkāpšanu, lietojot spēku, 
pēc kk 110. panta 2. daļas. dzimis 1920. gadā Veļikije luki, krasnorodas 
rajonā. lietas būtība: 1946. gada 26. oktobrī sagādes aģents dimitrijs 
soveļjevs ieradies andreja Jāņa d. spilvas mājās gaigalavas pagasta 
strūžānu ciema padomes stribu sādžā. kopā ar viņu bija ciema padomes 
priekšsēdētājs luksts. saimniekam pieprasījuši uzrādīt kvītis par nodotajām 
valsts lauksaimniecības nodevām, kaut gan viss bija nokārtots. pārbaudītāji 
nemaz nav ieskatījušies kvītīs, bet nosvieduši tās uz grīdas. izgāja ārā un 
no kūts izveda govi. spilva viņus aizturēja, neizpratnē jautājot, kāpēc tā 
rīkojas. Taču soveļjevs un luksts sākuši saimnieku sist, spārdīt ar kājām. 
izrāvies no sitējiem, spilva aizskrēja pie kaimiņa pētera Žogota, pie kura 
bija atbraucis izpildu komitejas priekšsēdētājs, un lūdza, lai viņš uzraksta 
apliecinājumu, ka viņam nav parādu. atgriezies mājās ar zīmīti, uzrādījis 
soveļjevam un lukstam, kuri saimnieka acu priekšā to saplēsuši un atkal 
spilvu situši. pēc tam paņēmuši no kūts govi un aizbraukuši. arī kaimiņos 
no kūts izveda divas govis un divas aitas. saimniekam mežajevam no kūts 
paņēma cūku un arī aizveda. mežajevs otrā dienā gājis pēc kvīts vai naudas, 
bet viņam soveļjevs to nedevis. arī tiesā uzaicinātie liecinieki katrs stāstīja 
par savu nelaimi, kā soveļjevs ar varu atņēmis labību vai lopus, bet kvītis 
rakstīja par daudz mazāku daudzumu. apsūdzība tika pierādīta, prokurors 
aleksejevs pieprasīja piecus gadus brīvības atņemšanu. 1947. gada 7. martā 
Tautas tiesas 3. iecirknī Varakļānos tika nolasīts spriedums. soveļjevs 
iesniedza kasācijas sūdzību augstākajā tiesā, bet saņēma atteikumu.37

par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, padomju varas 
diskreditēšanu pēc kriminālkodeksa 109. un 113. panta tika notiesāts 
nikolajs Fjodora d. kondrašovs, Barkavas pagasta partijas sekretārs. lieta 
tika izskatīta no 1947. gada 25. maija līdz 1. augustam. apsūdzētais 1946. gada 
28. oktobrī ieradies pie Barkavas pagasta Baložu ciema iedzīvotājas elzas 
rukmanis kopā ar sagādes aģenti. Viņš draudējis ar automātu saimniecei 
un ganam andrejevam, pieprasījis zirgu, lai varētu atvilkt kuļmašīnu un 
iekult labību. rukmaņi vēl nebija nodevuši sagādes kantorim 23 kg labības. 
Vīrs bija aizbraucis nodot gaļas nodevas uz meirānu sagādes punktu 
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un nebija mājās. partorgs visādi draudējis, licis saimniecei, kura pirms 
nedēļas bija dzemdējusi bērnu, slimai iziet pagalmā. Beigās abi ar aģenti 
Vorobjovu aizgājuši, piedraudot, ka naktī atgriezīsies un izrēķināsies. Vēl 
ieradies 1947. gada 6. aprīlī, lai piespiestu rakstiski atteikties no ziņojuma 
par draudēšanu. lietā ir dokumenti, kuri pierāda kondrašova rīcību 
sabiedriskā īpašuma piesavināšanā. kondrašova lietu izskatīja rēzeknes 
apriņķa komunistiskās partijas biroja sēdē un viņu izslēdza no partijas 
biedru skaita. lietai klāt bija pievienots goda raksts par valsts uzdevumu 
sekmīgu izpildīšanu un izziņa par to, ka iesaukts armijā 1941. gada jūlijā 
un bijis frontē līdz 1944. gada oktobrim. apsūdzētajam bija ģimene, kurā 
auga trīs dēli un meita. nekas neglāba no soda. Viņš iesniedza kasācijas 
sūdzību augstākajā tiesā, taču rēzeknes apriņķa 3. iecirkņa Tautas tiesas 
spriedums – brīvības atņemšana uz sešiem gadiem – palika spēkā.38

antonu pētera d. garanču apsūdzēja par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu. aresta brīdī viņš strādāja Barkavas piena kombinātā par 
meistaru. izmeklēšanā tika konstatēts, ka garančs pastāvīgi piesavinājies 
piena produktus, kas radīja iztrūkumu 542 106 rbļ. vērtībā. lieta tika 
izskatīta no 1947. gada 25. februāra līdz 14. novembrim. Tā aptvēra 148 
lapas. apsūdzētais piena kombinātā strādāja no 1945. gada 23. septembra un 
bija pieļāvis nolaidību darbā. Tiesas procesā daļa apsūdzību tika noņemta, 
tāpēc Tautas tiesa sodīja garanču pēc kk 112. panta 2. daļas, kas paredzēja 
tikai vienu mēnesi labošanas darbu nometnē, atņemot tiesības uz diviem 
gadiem ieņemt atbildīgus amatus.39

Bija gadījumi, kad tiesas procesā vaina netika pierādīta, ierosinātā 
krimināllieta balstījās uz nepamatotiem faktiem, vai vienkārši tiesas procesā 
nepiedalījās liecinieki, kuri apstiprinātu apsūdzētā vainu.

1947. gada 27. februārī Varakļānos atklātā tautas tiesas sēdē nolasīja 
spriedumu Jāņa solovjova lietā par kukuļņemšanu. Būdams sagādes punkta 
vadītājs, viņš no kādas iedzīvotājas pieņēmis mitrus rudzus, par ko saņēmis 
kukuli: divus spaiņus alus, 1 kg sviesta. no citiem kā kukuli ņēmis naudu. 
Tiesas izmeklēšanas rezultātā izrādījās, ka solovjovs nav ņēmis kukuļus, 
tāpēc tika attaisnots.40

makašēnu pagasta pujātu ciema padomes priekšsēdētājs Fjodors ivana d. 
kudrjavcevs, dzimis 1921. gadā, notiesāts par nolaidību darbā un dienesta 
stāvokļa izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.41 

92



kriminālnoziegumi rēzeknes apriņķī

1948. gada 16. augustā spriedumu nolasīja pēterim Čačam, dzim. 1921. 
gadā Bērzgales pagasta lendžu ciema padomes stapuļu sādžā. Būdams 
ciema padomes priekšsēdētājs, viņš dzēra, nodarbojās ar kukuļņemšanu. 
no pilsoņa geronima saukāna kā kukuli pieņēmis divas pudeles kandžas, 
sviestu un maizi. piedzēries pagasta iedzīvotāju annu selicku aizveda 
uz ciema padomes māju, ieslodzīja kādā telpā, draudēja ar pistoli. Tur 
dzīvojošā pilsone Šimanoviča annu izlaida no ieslodzījuma. Jāpiebilst, ka 
anna selicka un Šimanoviča 1949. gada 25. martā tika izsūtītas. Čačam bijuši 
arī citi pārkāpumi sakarā ar dienesta stāvokļa izmantošanu. Tā kā viņš bija 
sarkanarmietis kara laikā, tiesa sodu mīkstināja un piesprieda viņam divus 
gadus brīvības atņemšanu.42

1946. gada 28. augustā spriedumu nolasīja staņislava antona d. 
greiško krimināllietā. strādājot par kleperovas ciema padomes sekretāru 
makašēnu pagastā, piesavinājās maizes un miltu talonus par 4550 rbļ. un 
no zemniekiem savākto naudu 800 rbļ. Tautas tiesā viņam piesprieda divus 
gadus brīvības atņemšanu.43

averija stepana d. suvorova, dzīv. rēznas pagasta ismeru ciema padomes 
Žogotu sādžā, strādāja par nodokļu inspektora palīgu, krimināllieta par 
valsts un sabiedriskā īpašuma laupīšanu atklāj tiesas procesu, kura rezultātā 
tika nolasīts spriedums par to, ka pilsonis suvorovs savācis nodokļu veidā 
no zemniekiem naudu par summu 10 406,01 rbļ. un nenodevis bankā. pēc 
psrs kk 2. panta 1947. gada 4. jūnijā viņš tika sodīts ar 12 gadiem labošanas 
darbu nometnē. notiesātais iesniedza kasācijas sūdzību augstākajā tiesā 
par soda mēra samazināšanu, taču sods tika atzīts par pareizu.44 

spriedums 1947. gada 12. septembrī Vitālija Franča d., Brica, dzimis 
1908. gadā, latvietis, krimināllietā. 1947. gadā 13. jūnijā Brics ieradies osipa 
lobanova mājās un teicis, ka viņam draud izvešana, jo esot iekļauts kulaku 
sarakstos, bet Brics varot palīdzēt, ja vajadzīgajām personām samaksās 2000 
rubļu. lobanovs tam noticēja un, aizņēmies no kaimiņienes rudkovskas 
naudu, 17. jūnijā braucis uz rēzekni pie Brica. pie milicijas ēkas atdevis 
Bricam, kurš to it kā ienesis , lai atdotu atbilstošām personām. Vēlāk abi 
iedzēruši. lobanovs sapratis, ka apkrāpts, un iesniedzis sūdzību milicijā. 
Brica vaina tika pierādīta, un viņš saņēma sodu – divi gadi brīvības 
atņemšana un izkrāptās naudas atgriešana lobanovam.45 
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nereti tieši iebraucēji, kas ieņēma vadošus amatus, tika saukti pie 
kriminālatbildības. 

1948.gadā pilsonis ivans sergeja d. gorunovs, dzimis 1902. gadā, 
iebraucējs no krievijas Vladimiras apgabala, strādāja rēzeknes linu 
sagādes kantorī par direktoru. Viņš piesavinājās valsts naudu 44772 rbļ., 
par ko rēzeknes Tautas tiesa piesprieda astoņus gadus brīvības atņemšanu. 
kasācijas sūdzība augstākajā tiesā tika noraidīta.46

par dienesta stāvokļa izmantošanu 1947. gada 26. jūnijā spriedumu 
noklausījās ivans Vasilija d. abramcevs, kurš dzīvoja rēzeknes apriņķa 
andrupenes pagasta doropoles ciemā. Viņš bija iebraucējs no smoļenskas 
apgabala, strādāja par sagādes aģentu. apsūdzēts par to, ka dzēris, ņēmis 
kukuļus, veica nelikumīgas kratīšanas zemnieku saimniecībās, rupji 
izturējās pret zemniekiem, lietoja fizisku spēku.47 

1948. gada 10. februārī  nolasīja  spriedumu  Fjodoram Vasīlija d. Janovskim, 
dzimis 1916. gadā Harkovā. Tika apsūdzēts par bezsaimnieciskumu un 
nolaidību darbā. Būdams rēzeknes sagādes kantora direktors, pieļāvis 
37,18% brāķa pieņemtajām olām. Tāpat ņēmis olas savām personīgajām 
vajadzībām par zemu cenu. sods: astoņi gadi labošanas darbu nometnē.48

raksturīgas bija krimināllietas par valsts un sabiedriskā īpašuma 
piesavināšanos iedzīvošanās nolūkos veikalos, noliktavās un pārtikas 
produktu pārstrādes punktos, izmantojot dokumentu un cenu viltošanas 
paņēmienus.

Tā iztrūkums tika konstatēts 1947. gadā, veicot revīziju rēzeknes pilsētas 
veikalos nr. 1 un nr. 2. Veikalu vadītājai sofijai ādama m. lavrinovai pēc 
tiesas sprieduma nācās izciest sodu labošanas darbu nometnē 15 gadus.49

1948. gada 6. janvārī uz apsūdzēto sola sēdēja sakstagala pagasta 
iedzīvotāji Jāzeps Česlis, pēteris Česlis un leokadija Šembels. Jāzeps 1946. 
gada rudenī no dreiverovkas lopu pieņemšanas punkta dabūja lopu 
pieņemšanas kvīšu grāmatiņu, bet 1947. gadā no Viļānu lopu pieņemšanas 
bāzes dabūja vēl piecas lopu pieņemšanas kvīšu grāmatiņas. aizpildīja par 
gaļas nodevām un pārdeva pilsoņiem. nodarbojās arī ar kvīšu viltošanu, 
nodoto 2 kg vietā kvītī izlaboja 52 kg, nodoto 4 kg vietā kādam pilsonim 
izlaboja 70 kg. Tiesa pierādīja, ka viņš ar savu darbību krāpis valsti un 
personas iedzīvošanās nolūkos. leokadija Šembels apsūdzēta par to, ka, 
strādājot Viļānu lopu pieņemšanas bāzē par grāmatvedi, pieļāvusi 142 
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kvīšu izzagšanu, jo tās turējusi neaizslēgtas. Tiesa konstatēja, ka nodarījumu 
varētu būt veikusi arī cita persona. pēteris Česlis, Jāzepa brālis, arī viltojis 
no brāļa paņemtās kvītis, ko pierādīja liecinieki. Tiesa Jāzepam piesprieda 
15 gadus labošanas darbu nometnē, piedzenot no viņa naudu valsts labā 
1458 rbļ. pēteris Česlis tika notiesāts nosacīti uz trim gadiem. leokadija 
Šembels bija apsūdzēta pēc kk 111. panta, bet tika attaisnota pierādījumu 
trūkuma dēļ.50

1948. gada 24. septembrī nolasīts spriedums Tatjanas Filipa m. pegasovas 
krimināllietā. dzimusi 1931. gadā rēzeknē, strādājusi par pārdevēju 
ozolaines pagasta veikalā. naudu, ko ietirgojusi, apsūdzētā izlietojusi 
savām vajadzībām: nopirkusi kurpes, zīda zeķes, veļas komplektu un 
produktus par 1443 rbļ. sods par noziedzīgo rīcību – pieci gadi brīvības 
atņemšana.51

 no 1949. gada janvāra līdz septembrim pilsone Jeļena kurloviča 
strādāja par Bičku piena savākšanas un pārstrādes punkta vadītāju. Šai laikā 
sistemātiski piesavinājusies piena produktus un naudu par summu 7690 rbļ., 
kas bija jāizmaksā piena piegādātājiem. apsūdzētā atzina sevi par vainīgu 
tikai daļēji, jo piena separators nebija kārtībā un tas radīja iztrūkumu. Šos 
argumentus tiesa neņēma vērā un sodīja kurloviču ar 16 gadiem labošanas 
darbu nometnē, kā arī aizliegumu trīs gadus ieņemt atbildīgus amatus, 
tāpat piedzenot naudu 5803 rbļ. apmērā valsts labā. augstākā tiesa sodu 
mīkstināja līdz 10 gadiem labošanas darbu nometnē, pārējo sprieduma daļu 
nemainot.52

laikā no 1944. līdz 1949. gadam ir vērojama tendence palielināties 
noziegumu skaitam, kad amatpersonas izmantoja dienesta stāvokli un, 
strādājot valsts amatos, par noliktavu pārziņiem, veikalu, pienotavu, 
sviesta rūpnīcu vadītājiem, grāmatvežiem, pat skolu direktoriem, 
piesavinājās pārtikas un rūpniecības preces, nereti arī naudu un nodarbojās 
ar kukuļņemšanu. dokumenti atklāj faktus, ka atsevišķos gadījumos 
to veicināja smagie dzīves apstākļi: pārtikas, apģērba un citu pirmās 
nepieciešamības preču trūkums. 

Vēlos piebilst, ka zināma loma šajās situācijās bija arī cilvēciskajam 
faktoram, savas ietekmes, varas pārākuma demonstrēšanai.
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Valsts nodevu, nodokļu nemaksāšana 
un klaušu darbu nepildīšana

līdz ar vācu okupācijas varas izbeigšanos latvijas atbrīvotajā teritorijā 
1944. gada vasaras otrajā pusē iedzīvotāji nonāca jaunu nodokļu un nodevu 
varā. ne velti pirmie padomju varas pasākumi bija apzināt gan lauku, gan 
pilsētu saimniecības. ņemot vērā saimniecību turīgumu, tās nekavējoties 
tika apliktas ar obligātajiem maksājumiem gan produktos, gan naudā. 
zemnieki nebija spējīgi samaksāt piena, gaļas, olu, vilnas, labības nodevas, 
obligātos pašaplikšanās nodokļus, valsts kara aizņēmuma maksājumus, jo 
pašiem pēc kara bija daudz problēmu saimniecību atjaunošanā, arī ģimenes 
bija lielas. laukos turīgās saimniecības un arī tās, kuras bija saistītas ar vācu 
okupācijas režīmu, ieguva kulaka statusu. Jau 1947. gadā pēc saimniecību 
grāmatu ierakstiem kulaku saimniecības tika reģistrētas īpašos sarakstos 
kā apliekamās ar pieskaitījuma nodokli. Tas nozīmēja – valstij papildus 
jānodod līdz 50% lauksaimniecības produktu. 

kriminālprocesi atklāj ainu, ka daļa kulaku tiešām izvairījās no 
nodevām, ignorēja piespiedu maksājumus, bet lielais vairums vienkārši 
nespēja prasības izpildīt. Bieži vien salauzt saimnieka domāšanu padomju 
varai izdevās tikai, piemērojot bargos kriminālsodus, noskaņojot trūcīgos 
zemniekus naidīgi pret “visas tautas ienaidniekiem”, “izraujot” viņus no 
savas zemes un izsūtot katorgas darbos plašajā krievijā.

Tautas tiesas, sākot ar 1946. gadu, izskatīja simtiem šādu krimināllietu 
un aukstasinīgi piemēroja latvijas zemniekiem kpFsr kriminālkodeksa 2. 
nodaļas “Citi noziegumi pret pārvaldības kārtību” pantus. Visbiežāk sodus 
piemēroja pēc 60. panta “par sevišķa kara nodokļa nemaksāšanu termiņā ..”, 
pēc 61. panta “par atteikšanos pildīt klaušas, vispārvalstiskus uzdevumus 
vai darbus. .. noteikts sods, kuru uzliek atbilstošais varas orgāns, līdz 
uzliktā uzdevuma, klaušu vai darbu vērtības pieckārtīgam apmēram; otro 
reizi – brīvības atņemšana vai labošanas darbi uz laiku līdz vienam gadam. 
par tiem pašiem nodarījumiem, ja tos izdarījuši kulaciski elementi, kaut arī 
pirmo reizi, .. noteikta – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, 
konfiscējot visu mantu vai tās daļu, ar izsūtīšanu vai bez tās ..”, pēc 62. panta 
“par apliekamu vai uzskaitei pakļautu priekšmetu daudzumu organizētu 
slēpšanu vai nepareizu uzdošanu ..”, pēc 72. panta “par tādu apliecību un 
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citu valsts un sabiedrisku iestāžu izdodamu dokumentu viltošanu, kuri 
piešķir tiesības vai atsvabina no pienākumiem, lai tos izlietotu paši viltotāji 
vai arī citas personas, noteikta – brīvības atņemšana uz laiku līdz trīs gadiem 
vai labošanas darbi līdz vienam gadam. par apzināti viltotu dokumentu 
izlietošanu noteikta – brīvības atņemšana vai labošanas darbi uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai naudas sods līdz simts rubļiem”.53

Vietā atzīmēt, ka valsts nodevu un nodokļu nemaksāšana tika izskatīta 
arī civillikumu ietvaros. Taču par līdzīgu nodarījumu sodīja atšķirīgi. 

piemēram, 1946. gada 13. martā rēzeknes apriņķa sagādes daļas 
pilnvarotais bija iesūdzējis pilsoni anfisu Šutovu civiltiesā par nodevu 
nepildīšanu. apsūdzētā 1945. gadā nebija nodevusi valstij 60 kg kartupeļu, 
19 kg siena, 1946. gadā – 10 kg siena, 183 l piena, 26 kg gaļas. Tiesa uzlika 
apsūdzētajai par sodu līdz 1. oktobrim nodot 183 l piena, bet no pārējām 
nodevām atbrīvoja smago materiālo apstākļu dēļ.54 

līdzīga apsūdzība krimināltiesā beidzās ar smagāku sodu. 1946. gada 
13. jūlijā nolasīja spriedumu andrejam ivana d. lukjanovam, dzimis 1889. 
gadā sakstagala pagastā, gornoja svoboda sādžā, latvietis, bezpartejiskais, 
izglītots, precēts, zemnieks. Viņš ļaunprātīgi nepildīja lopkopības produktu 
nodevu plānu. 1946. gada pirmajā pusē nenodeva 223 l piena. Turklāt ar 
savu piemēru ietekmēja citus zemniekus ignorēt likumus. sods: atņemt 
brīvību uz diviem gadiem un konfiscēt viņam piederošo mantu. sods jāsāk 
piemērot ar 1946. gada 27. jūniju.55

1946. gada 5. oktobrī notiesāja alekseju Bucenieku, dzimis 1881. gadā, 
dzīvoja Viļānu pagasta aleksandropoles sādžā, latvietis, zemnieks, bez 
izglītības, precējies, ģimenē divas mazgadīgas meitas un pieaudzis dēls. 
apsūdzēts par to, ka ļaunprātīgi nemaksāja nodevas, lai gan bijis vairākas 
reizes brīdināts. Tiesājamais aizstāvējies, ka nav zirga, ar ko nodevas 
aizvest, bet tiesa to uzskatīja par faktu, kas nav vērā ņemams. sods: viens 
gads brīvības atņemšana un teles konfiskācija.56

par valsts nodevu nemaksāšanu kaunatas pagasta mešku sādžas 
iedzīvotājam eduardam kazimira d. strodam, dzimis 1901. gadā, rēzeknes 
tautas tiesā 1946. gadā piesprieda brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un 
personiskās mantas konfiskāciju. notiesātais iesniedza kasācijas sūdzību 
augstākajā tiesā, taču sods tika palielināts līdz trim gadiem brīvības 
atņemšanu un personiskās mantas konfiskāciju.57
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1946. gada 18. oktobrī spriedumu nolasīja aleksandra staņislava d. 
pentjuša krimināllietā. Viņu sodīja ar diviem gadiem brīvības atņemšanu un 
personiskās mantas konfiskāciju. notiesātais iesniedza kasācijas sūdzību, 
bet augstākā tiesa to noraidīja. apsūdzētais dzīvoja kaunatas pagastā. 
Viņš, būdams lielsaimnieks, nebija valstij nodevis 185 l piena, 37 kg gaļas, 
60 gab. olu.58

samērā reti zemniekiem izdevās panākt Tautas tiesas sprieduma 
atcelšanu, bet atsevišķos gadījumos bija vērts iesniegt kasācijas sūdzību 
augstākajā tiesā un pierādīt savu nevainību.

Jāzeps Tiltiņš, Barkavas pagasta apsenieku sādžas iedzīvotājs, dzimis 1893. 
gadā, 1 klases izglītība, ģimenē četri mazgadīgi bērni, 18 ha zemes, apsūdzēts 
par to, ka 1945. un 1946. gadā pirmajos kvartālos nav pildījis valsts obligātās 
nodevas. Tiesājamais sevi par vainīgu neatzina, jo mājās bija ļoti slikti dzīves 
apstākļi, tomēr uz tiesas dienu visas nodevas izpildījis ar uzviju. 1946. gada 
27. novembrī Varakļānos notikusī tiesa viņu atzina par vainīgu apzinātā 
nodevu nemaksāšanā un, nepiemērojot mantas konfiskāciju, uzlika sodu 
divus gadus brīvības atņemšanu. spriedumu Tiltiņš pārsūdzēja augstākajā 
tiesā, kura nesaskatīja viņa rīcībā ļaunprātīgu nodevu nemaksāšanu, bet 
uzsvēra, ka tas noticis tāpēc, ka apsūdzētais nav varējis mitruma dēļ iebraukt 
labības laukos, lai to nokultu un laikā norēķinātos ar valsti. Tādējādi rēzeknes 
apriņķa 3. iecirkņa Tautas tiesas spriedums tika atcelts.59 

1947. un 1948. gadā apsūdzību par valsts lauksaimniecības nodevu 
nemaksāšanu kļuva aizvien vairāk. Jāpiebilst, ka 1948. gadā sākās kolhozu 
veidošanas process, kas lika varas iestādēm daudz stingrāk piemērot 
likumus nodevu nemaksātājiem. lielāka kārtība bija ieviesta jau kopš 1947. 
gada, pēc saimniecības grāmatu ieviešanas, kurās ierakstīja ziņas par visām 
zemnieku saimniecībām un gada laikā tās regulāri pārskatīja. pagastos bija 
sastādīti īpaši kulaku saimniecību saraksti, pēc kuriem lauksaimniecības 
nodevu sagādes aģenti, finanšu nodaļa un citas amatpersonas stingri sekoja 
nodokļu izpildei. likumi atļāva ļaunprātīgajiem nemaksātājiem konfiscēt 
īpašumus, kuri vēlāk nonāca kolhozu īpašumā. Visbiežāk prasību izskatīt 
nodokļu nemaksātāju lietas tiesā ierosināja Finanšu nodaļa, jo parādu 
piedzīšana likumīgā ceļā varēja notikt ar tiesas lēmumu. Toties vietējie 
pagastu varas pārstāvji bieži likumus neievēroja un mēģināja valsts sagādes 
plānus pildīt ar draudu un iebiedēšanas metodēm.
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1948. gada 30. oktobrī sakstagala pagasta garanču ciema iedzīvotājs 
dominiks antona d. kantinieks, dzimis 1872. gadā, tika apsūdzēts par to, ka, 
būdams kulaks, kuram jāmaksā nodevas ar pieskaitījumu, nav norēķinājies 
ar valsti. sods: viens gads brīvības atņemšana. Finanšu nodaļai atļauts 
izņemt no viņa īpašuma tik mantas, lai dzēstu parādu valstij. kasācijas 
sūdzība tika noraidīta.60

1948. gada oktobrī maltas pagasta iedzīvotājiem staņislavam ustanam 
un ādamam laizānam par nodokļu nemaksāšanu viens gads brīvības 
atņemšana, bet kulakam antonam Šaltanam bija jānomaksā valstij 7480 rbļ. 
ar 20% pielikumu par katru nokavēto dienu.61

lielos parādos bija nokļuvis aleksandrs dirvāns, andrupenes 
pagasta Visunu sādžas iedzīvotājs, dzimis 1880. gadā. Viņš bija ieskaitīts 
kulaku saimniecību sarakstos, un tas nozīmēja, ka pakļauts nodevām ar 
pieskaitījuma nodokli. Tiesa aprēķināja, ka par 1947. gadu viņa saimniecības 
ienākumi bija 28 500 rbļ., lauksaimniecības nodoklis sastādīja 13 480 rbļ. uz 
tiesas laiku dirvāns nebija nomaksājis 2453 rbļ. par 1947. gadu. Tāpat nebija 
nomaksāti nodokļi par 1948. gadu, nebija norēķinājies ar lauksaimniecības 
produktu nodevām 1948. gadā: 2772 l piena, 257,4 kg gaļas, 255 olas, 600 g 
vilnas, 21,50 kg labības, 2210 kg kartupeļu un 796 kg siena. pēc 1949. gada 
7. februāra tiesas sprieduma Finanšu nodaļa visu dirvāna īpašumu izņēma 
un piesprieda viņam vienu gadu cietumsoda.62

Vēl viena saimniecība bija iznīcināta. Tā bija padomju varas mērķtiecīga 
politika 1949. gadā, lai ātrāk attīstītu lauksaimniecības arteļus uz kulaku 
saimniecību rēķina.

1948. un 1949. gadā iedzīvotāji bija labi informēti par soda mēriem, kādi 
paredzēti, ja nepildīja valsts obligātās nodevas. Taču krimināllietu joprojām 
šajos jautājumos nekļuva mazāk. nereti zemnieki savu īpašumu aizstāvēja 
ar agresīviem paņēmieniem. 

1949. gada 18. augustā maltas pagasta iedzīvotājs prokofijs ribakovs tika 
sodīts par to, ka uzbrucis ar dakšām sagādes aģentam golubevam un atņēmis 
ieroci, jo aģents izvedis no kūts govi kā parādu par nenodoto gaļas normu.63

1949. gada 25. augustā nolasīja spriedumu Bernardam kleperam, dzimis 
1872. gadā, zemnieks viensētnieks, dzīvoja nautrēnu pagastā. 2. augustā 
viņa saimniecība tika aprakstīta par iepriekšējo gadu nodokļu parādiem: 
gaļas – 25 kg, cūkgaļas – 3 kg, piena – 39 kg un par 1949. gada pirmā pusgada 
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parādu: cūkgaļas – 9 kg, sienu – 103 kg. aģents aprakstīto mantu nolēma 
nodot kolhoza īpašumā, taču klepers pretojās un neļāva no ganībām aizvest 
govi, draudot ar cirvi. aģentam izdevās aizvest tikai vienu govi, bet pēc 
otrās viņš atgriezās kopā ar milici Frolovu. govs jau atradusies kūtī. klepers 
ar cirvi uzbrucis valdības pārstāvjiem, kliedzot “nositīšu bandītus”. milicis 
ķēries pie ieroča, un tikai tad klepers nometis cirvi. Viņš tika apsūdzēts pēc 
kk 73. panta ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem 
par pretošanos valsts varas pārstāvjiem. par advokāta konsultācijām bija 
jāsamaksā 250 rbļ. kasācijas sūdzība augstākajā tiesā netika apmierināta.64  

Cik taisnīgs bija šis spriedums? Vai tiesā uzskaitītie parādi bija divu 
govju vērti? zemnieks vienkārši pret padomju barbarismu bija atbildējis 
ar barbarismu. Taisnība nebija visiem viena, – viņš saņēma sodu, bet 
apsūdzētāji turpināja terorizēt lauku iedzīvotājus.

1949. gada 16. decembrī nolasīja spriedumu Vladislava Josifa d. susekļa, 
kurš dzīvoja dricānu pagasta susekļu sādžā, krimināllietā par valsts nodevu 
nemaksāšanu un nevēlēšanos atdot cūku aģentam. Tautas tiesas 2. iecirkņa 
spriedums: trīs gadi brīvības atņemšana.65

izvairoties no valsts nodevu maksāšanas, bieži tika viltotas valsts 
sagādes kantora kvītis. ar to galvenokārt nodarbojās amatpersonas, bet arī 
drosmīgākie zemnieki tādā veidā centās atvieglot smago nodevu nastu. par 
to draudēja kriminālatbildība.

1948. gada 28. janvārī pēc kk 72. panta tika sodīta Veneranda medvedcka 
no sakstagala pagasta pedeļu sādžas. 1946. gadā viņa viltoja trīs kvītis, lai 
izvairītos no valsts nodevu maksāšanas. maijā bija nodevusi 55 l piena, 
bet kvīti izlaboja uz 155 l. aprīlī bija nodevusi 66 l, bet izlaboja uz 262 l, 
10 olu vietā izlaboja 100 olas. sodīja ar brīvības atņemšanu uz vienu 
gadu, no saimniecības bija jāpiedzen 296 l piena un 90 olas. par advokāta 
pakalpojumiem piedzina 75 rbļ. kasācijas sūdzība netika apmierināta.66

līdzīgā veidā no valsts nodevu maksāšanas izvairījās kaunatas pagasta 
mešku sādžas iedzīvotāji olga strode, dzimusi 1929. gadā, un viņas tēvs 
nikolajs strods, dzimis 1888. gadā. olga strode viltojusi kvītis 4 kg uz 
40 kg, 9 kg uz 90 kg. nikolajs strods nodevis nodevas par citiem pagasta 
iedzīvotājiem, kuri paši nevarēja norēķināties. par šiem likumpārkāpumiem 
1948. gada 5. jūnijā abi tika sodīti ar 15 un 10 gadiem labošanas darbu 
nometnē un mantas konfiskāciju.67
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3. att. rēzeknes apriņķa 
1. iecirkņa Tautas tiesas 
lēmums 1948. gada 5. jūnijā 
olgas strodes krimināllietā 
par dokumentu viltošanu. 
RZVA, 763. f., 1. apr., 30. l., 
118., 119. lp.
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Tāds piemērs ir arī antona Josifa d. stankeviča, dzimis 1912. gadā maltas 
pagastā, dzīvoja andrupenes pagasta krīviņu sādžā, krimināllieta. 1949. 
gada 29. janvārī viņam nolasīja spriedumu par lauksaimniecības sagādes 
nodevu kvīšu viltošanu. sodīja ar diviem gadiem brīvības atņemšanu.68

ziemas periodā zemnieki piespiedu kārtā bija norīkoti klaušās uz meža 
materiālu sagatavošanas darbiem. rēzeknes apriņķa zemnieki bieži tika 
sūtīti arī uz citu apriņķu mežiem, piemēram, uz alūksni.

aleksejs osipa d. Vintišs, dzimis 1914. gadā, maltas pagasta ķivliku 
sādžā, pieder 13 ha zemes, 1 zirgs, 3 govis. apsūdzēts par 16 m3 meža 
materiālu neizvešanu. 1947. gada 22. decembrī viņam piesprieda brīvības 
atņemšanu uz vienu gadu un vienas govs konfiskāciju.69

par meža darbu nepildīšanu ar diviem gadiem brīvības atņemšanu un 
mantas konfiskāciju sodīja nautrēnu pagasta karanu sādžas iedzīvotāju 
Helēnu Tadeuša m. rancāni, dzimusi 1906. gadā.70

atliek piebilst, ka tieši piespiedu nodevas, nodokļi un klaušas, ko noteica 
tālaika likumi, laupīja latviešu zemniekiem pēdējās ilūzijas par to, ka savs 
zemes stūrītis var atnest laimi un labklājību. sākot ar 1947. gadu, zemnieki 
arvien biežāk centās atbrīvoties no zemes, tieši tā iemesla dēļ, lai izvairītos 
no nodokļu maksāšanas un atbildības likuma priekšā.

noziegumi pret personas dzīvību, veselību, brīvību un cieņu

Šī noziegumu grupa pēckara periodā pēc krimināllietu skaita ieņēma galveno 
vietu. pēc kpFsr kriminālkodeksa par šiem noziegumiem tiesāja pēc 136.–161. 
panta. Visbiežāk rēzeknes Tautas tiesas sēdēs izskatīja lietas pēc 143. panta 
“par vieglu miesas bojājumu, izdarītu ar nodomu, kas nav bīstams dzīvībai, 
bet bijis par cēloni veselības satricinājumam ..”, pēc 146. panta “par 
tīšu sišanu, piekaušanu un citiem varas darbiem, kas saistīti ar fizisku 
sāpju sagādāšanu...”, pēc 142. panta “par smagu miesas bojājumu 
izdarīšanu – līdz 8 gadiem, ja iestājas nāve – līdz 10 gadiem”, pēc 159. panta 
“par goda aizskaršanu mutiski vai rakstiski .”, pēc 161. panta “par neslavas 
celšanu, t.i., apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu 
izplatīšanu ..”.71 Jāteic, ka bieži huligāniska rīcība bija saistīta ar laupīšanu, 
zagšanu. Tāpat bieži šīs grupas noziegumi bija saistīti ar noziegumiem pret 
pārvaldības kārtību, piemēram, pēc 74. panta sodīja par huligānisku darbību 
uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskās vietās.72 
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Tiesu procesi atklāj, ka lielāko daļu minēto kriminālnoziegumu izraisīja 
cilvēku uzvedības kultūras trūkums. saprotams, ka pēckara laiks ienesa 
savas uzvedības normas. rupjība bija sava veida aizstāvēšanās metode un 
sevis demonstrēšana sabiedriskās vietās. Biežāk uz apsūdzēto sola nokļuva 
iebraucēji, kā arī gados jauni vīrieši, vietējie iedzīvotāji. sādžās gandrīz 
visas “večerinkas” (deju vakari) beidzās ar kautiņu vai arī neiztika bez kāda 
indivīda izrādīšanās, citu aplamāšana bija ikdienas parādība.

piemēram, 1945. gada 8. oktobrī dukštagala skolas sarīkojumā 
konstantīns donata d. ratnieks, dzimis 1925. gadā rēznas pagasta Balinovas 
sādžā, latvietis, izglītība 8 klases, piekāvis milici Jāzepu meirānu, par ko 
sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.73 

1946. gada 23. novembrī izskanēja spriedums krimināllietā, kas 
ierosināta par huligānismu maltas pagasta zosnas nepilnajā vidusskolā. 
konflikta izskatīšanas fakti liecina par nesaskaņām ģimeņu starpā, taču 
tiesas spriedumā nav minēts, kādi tam bijuši motīvi. apsūdzētie savelijs 
ivenkovs, dzimis 1925. gadā, genādijs ivenkovs, dzimis 1929. gadā, Vavila 
ivenkovs, dzimis 1926. gadā, Vasīlijs ivenkovs, dzimis 1929. gadā, dzīvoja 
Harčinku ciemā. sarīkojuma laikā viņi situši motinu, poļakovu, andruti un 
milici Volkovu, kuram norāvuši uzplečus. apsūdzība tika pierādīta, sods 
visiem brīvības atņemšana līdz vienam gadam.74

Brīvību uz vienu gadu ar 1948. gada 27. maija spriedumu zaudēja 
Vladislavs ivana d. dubrovskis, dzimis 1925. gadā. Viņš kareļu skolā sarīkoja 
nekārtības, pieprasot spēlēt “kadriļu” un metot akmeņus uz dejotājiem.75

krimināllietās atklājas fakti, ka iebraucēji no padomju vecajām republikām 
nereti uzvedās huligāniski, par ko tika ierosinātas krimināllietas. Tā ar 
brīvības atņemšanu uz vienu gadu sodīja pāvelu stefana d. petrovu, dzimis 
1928. gadā, kurš dzelzceļa stacijā rēzekne ii bija uzvedies huligāniski.76

1948. gada 13. augustā spriedumu noklausījās olga dimitrijeva, kura bija 
iebraukusi no krievijas pFsr kaļiņina apgabala. maltas ciemā necenzētiem 
vārdiem izlamājusi sastaptos cilvēkus, pagastmājā ieķērusies krūtīs pagasta 
priekšsēdētājam rogozinam, apsaukājusi pagasta darbiniekus par “latviešu 
bandītiem”, kā arī iepriekš apzagusi invalīdus. par huligānismu brīvības 
atņemšana uz vienu gadu.77

nikolajs dimitrija d. suhorukovs, dzimis 1896. gadā, maltas pagasta 
arteļa “sadarbība” kantorī huligāniski uzvedies un baidījis tā priekšsēdētāju 
melderu un grāmatvedi klauču. sods – viens gads brīvības atņemšana.78

104



kriminālnoziegumi rēzeknes apriņķī

dažreiz grūti nošķirt huligānismu no dienesta stāvokļa izmantošanas. 
atsevišķos gadījumos amatpersonas, kuru rokās bija vara un ierocis, 
personiskas atriebības vadīti izdarīja noziegumus. raksturīgs piemērs ir 
1946. gada 28. novembrī nosodītā ivana pētera d. Žukova, dzimis 1928. 
gadā makašēnu pagasta Babros, krimināllieta. Būdams sagādes aģents, 
piedzēries un draudējis ar ieroci danču sādžas iedzīvotājiem klementijai 
un antonam začestiem, lai nododot govi sagādes kantorim. iedzīvotāja 
mučina mājās nošāvis suni un arī draudējis saimniekiem.79 

par huligānismu pēc 74.panta 1949.gada 28.martā apsūdzēja ādolfu 
kristeru, dzimušu 1930. gadā, dzīvoja rēzeknē ugunsdzēsēju ielā nr.18. 
1949.gada 25.martā ap 23.00 vakarā, būdams piedzēries, uzbruka postenī 
stāvošajam milicim pozņakovam, apsaucot viņu necenzētiem vārdiem, un 
iesitis ar dūri. Centies aizturēt garām braucošās sarkanarmiešu automašīnas 
un lamājis viņus necenzētiem vārdiem. ar garāmgājēju palīdzību viņu 
izdevās nogādāt milicijas nodaļā. Tiesā viņš paskaidroja, ka bijis piedzēries 
un neko neatceras. Tiesa piesprieda vienu gadu cietumsoda.80 Tagad grūti 
pateikt, kā pilsonim kristeram izdevās izvairīties no vēl lielāka soda, jo 
huligānismam klāt bija arī politiska pieskaņa. kā nekā sarkanarmieši 
mašīnās devās uz pagastiem kulaku “medībās”.

1949. gada 22. jūnijā spriedumu nolasīja antipam marka d. miroļubovam, 
dzimis 1906. gadā, kurš iereibušā stāvoklī lieldienu dievkalpojuma laikā 
ienācis ismeru baznīcā un dziedājis necenzētiem vārdiem. neizdevies 
“joks” beidzās ar vienu gadu cietumsoda.81

rēzeknes zonālajā valsts arhīvā glabājas atsevišķas krimināllietas, kuras 
izmeklētas ilgstošā laika posmā un ir ierosinātas par smagiem noziegumiem. 
dokumenti ļauj izsekot tiesu procesam, pamatīgāk iedziļināties 
kriminālnoziegumu būtībā.

pāvela Jermolajeva krimināllieta par miesas bojājumu apzinātu veikšanu 
pēc kk 142. panta tika izskatīta no 1947. gada 4. janvāra līdz 21. martam.  
p. Jermolajevs dzimis 1920. gadā novgorodas apgabalā, iebraucis latvijā, 
bez noteiktas dzīvesvietas. 1947. gada 31. decembrī naktī uz 1. janvāri ar 
savu paziņu Fjodoru zimakovu ieradušies putnis mājās un, izgājis pagalmā 
pēc pasēdēšanas pie alus, sadūris saimnieku ar nazi. Tāpat draudējis 
Valentīnai kukains, kura 1. janvāra rītā atgriezusies mājās no balles. Viņi 
visi dzīvoja ošupes selekcijas izmēģinājumu stacijas ēkā. spriedums tika 
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4. att. latvijas psr 
augstākās tiesas 
krimināllietu tiesu kolēģijas 
nolēmums 1946. gada 
16. decembrī par ivana 
Žukova kasācijas sūdzību. 
RZVA, 763. f., 1. apr., 74. l., 
105. lp.
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nolasīts 1947. gada 3. martā. notiesātais Jermolajevs iesniedza kasācijas 
sūdzību augstākajā tiesā. Tā tika noraidīta un Jermolajevam piemēroja 
brīvības atņemšanu uz četriem gadiem pēc kk 142. panta 1. daļas.82

smagākais kriminālnoziegums kopš seniem laikiem ir bijis slepkavība. 
padomju gados pēc kpFsr kk par to sodīja ar brīvības atņemšanu līdz 10 
gadiem. par karadienestam pakļautas personas izdarītu slepkavību sevišķi 
pastiprinošos apstākļos noteikts augstākais soda mērs – nošaušana.83

rēzeknes apriņķī krimināltiesas par tīšu slepkavību pēckara gados nebija 
raksturīgas. Biežāk tās notika aiz neuzmanības vai laupīšanas apstākļos. 
piemēram, 3. iecirknī 1944. un 1945. gadā nebija reģistrēta neviena slepkavība, 
1946. gadā – četras, bet 1947. gadā – divas. Tā bija noziegumu grupa, kurai 
nebija tendence palielināties.84 Tomēr Tautas tiesas 1. un 2. iecirknī lietas par 
slepkavībām izskatīja biežāk.

daudzās mājās pēc kara tika slēpti ieroči, biežāk kā aizsardzības līdzeklis, 
bet ar milicijas atļauju reģistrētus medību ieročus varēja turēt mājās. 
pierasta lieta bija ieroči pagastu amatpersonām, milicijas pilnvarotajiem 
un iznīcinātāju bataljona karavīriem. Tieši pēdējie, visbiežāk neuzmanīgas 
rīcības dēļ, nonāca uz apsūdzēto sola. 

Tāda krimināllieta tika izskatīta 1945. gadā, kad, tīrot ieroci, viens no 
iznīcinātāju bataljona karavīriem nogalināja pretī sēdošos pēteri izotovu un 
alfonu kudrjavcevu. sods: viens gads labošanas darbu nometnē un 25% no 
ienākumiem bija jāiemaksā valsts kasē.85

1947. gada 31. janvārī izskatīja prokofija pētera d. pavlova krimināllietu. 
iebraucējs no pskovas apgabala gribēja pārdot bisi kādam pilsonim 
koļesnikovam Viļānos. Taču dokumenti nebija kārtībā, tāpēc pilsonis 
Bondarenko, kurš dzīvoja pie koļesnikova, uzaicinājis pavlovu ieroča 
dokumentus pārbaudīt milicijas nodaļā. Tā arī darījuši, bet vēlāk pavlovs 
izšāvis no medību bises uz Bondarenko un nogalinājis viņu. par to pavlovs 
tika notiesāts ar brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem.86

pilsonis krjukovs aiz nejaušības nošāvis savu māti, kura ganībās atradusi 
pistoli un atdevusi dēlam. Viņš to apskatījis un nejauši māti nošāvis. sods 
viens gads nosacīti.87

nebija retums noziegumi ģimenes skandālu laikā, aiz mantkārības, 
greizsirdības un citu zemisku tieksmju dēļ.

pēc kk 75. panta 2. daļas un 182. panta 1. daļas un 142. panta 1. daļas no 
1946. gada 21. augusta līdz 11. novembrim notika d. a. ivanova krimināllietas 
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izskatīšana par personiskā īpašuma dedzināšanu, ieroču glabāšanu, smagu 
miesas bojājumu izdarīšanu. apsūdzētais pēc kara ieradies rēzeknē no 
Ļeņingradas apgabala, ozolaines pagastā uzmeklējis savus radus. Tur 
iepazinies ar kādu meiteni mališevu un apprecējies. Vēlāk uz greizsirdības 
pamata nodedzinājis viņas saimniecību – māju, saimniecības ēkas, lopus un 
labību. pats aizbēdzis uz madonu, kur iekārtojies strādāt milicijā, ticis pie 
ieroča, ar kuru dzērumā sašāvis vairākus cilvēkus. nozieguma vietā ticis 
apcietināts. Tautas tiesa par noziedzīgajām rīcībām notiesāja ar brīvības 
atņemšanu uz astoņiem gadiem.88 pēc 136. panta 1. daļas no 1946. gada 9. 
maija līdz 25. septembrim notika izmeklēšana alekseja spiča krimināllietā 
par slepkavību. apsūdzētais kopā ar savu draudzeni Valentīnu Vorobjovu 
nolēma atbrīvoties no savas sievas zuzannas kapustas. Vorobjova bija 
pieņemta spiča mājās kā mājsaimniece, ar kuru viņš stājās intīmās attiecībās 
un apprecējās. zuzanna palikusi dzīvot savās mājās, taču bijusi traucēklis 
jaunlaulātajiem. abi nolēmuši atbrīvoties, viņu noslepkavojot. Tiesa 
piesprieda desmit gadus cietumsoda spičam un piecus gadus Vorobjovai.89

Fjodora Timofeja d. Jeršova krimināllieta pēc kk 136. panta 1. daļas par 
slepkavību tika izmeklēta no 1948. gada 13. līdz 23. augustam rēzeknes 
apriņķa Tautas tiesas 3. iecirknī. apsūdzēts par sievas annas nošaušanu 
ar šauteni un palīdzības nesniegšanu. sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 
gadiem. kasācijas sūdzība tika noraidīta.90

pilsoņu personiskās mantas laupīšana bija bieža parādība. nereti tās 
beidzās ar fizisku izrēķināšanos. Tāds gadījums bija krimināllieta, ko 
ierosināja pret brāļiem Jāni un leonu siloviem pēc augstākās padomes 
prezidija 1947. gada 4. jūnija dekrēta 2. panta 2. daļas un izskatīja no 1947. 
gada 8. augusta līdz 28. novembrim. leons silovs strādāja par strādnieku 
pie saimnieka Jāņa Joksta atašienes pagasta Jupos–podniekos. 1947. gada 
7. augustā nolēma atstāt saimniekus un devās uz rīgu, bet dokumentu 
trūkuma dēļ viņam nācās atgriezties atpakaļ. leons satikās ar savu brāli Jāni 
un pēc norunas brauca pie saimniekiem. 8. augustā Jānis aizgāja pie bijušā 
saimnieka, bet leons uz atašienes ciema padomi. Jānis saticis saimnieci, 
bet saimnieka nebija mājās. pēc sarunas ar saimnieci paņēmis akmeni un 
divreiz iesitis viņai pa galvu, sieviete bezsamaņā nokritusi. ar cirvi uzlauza 
skapi un tur paņēma saimnieka mantas un maizi. Tad abi brāļi satikušies, 
Jānis sacījis, ka mantas iedevis saimnieks leonam par darbu. abi devušies 
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uz stirnienes staciju, kur viņus arī aizturēja. 79 gadus vecā saimniece marija 
Joksts no ievainojumiem nomira. Jāni silovu sodīja ar 15 gadiem labošanas 
darbu nometnē.91

par personiskā īpašuma zādzību, kas beidzās ar slepkavību, tika 
apsūdzēts Timofejs novikovs, kurš nozadzis velosipēdu un ar šauteni 
nošāvis pilsoni Tihomirovu, kas gribēja iesniegt apsūdzību par novikovu. 
sods – pieci gadi brīvības atņemšana pēc 182. panta 1. daļas.92

rēzeknes Tautas tiesas praksē pēckara gados bija arī tādu 
kriminālnoziegumu izskatīšana, kas raksturojami kā necilvēciski, piemēram, 
kad māte atņem dzīvību savam jaundzimušajam bērnam. Tādus noziegumus 
tiesāja pēc 136. panta un noteica brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit 
gadiem, ja to izdarījusi persona, kuras pienākums bijis īpaši rūpēties par 
nogalināto, vai izmantojot nogalinātā bezpalīdzības stāvokli.93

nereti tiesai nācās sastapties ar noziegumiem par abortu izdarīšanu 
ārpus slimnīcas antisanitāros apstākļos. Šos noziegumus tiesāja pēc kk 
140., 140.a, 140.b pantiem.94

krimināltiesas tika ierosinātas arī par izvarošanām, sodus noteica pēc 
151.–154. panta ar brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem.95 

ētisku apsvērumu dēļ šādu noziegumu piemēri rakstā netiek minēti. 

 Citi noziegumi pret pārvaldības kārtību
(spekulācijas, kandžas izgatavošana)

gūt materiālu labumu no individuālās ražošanas, pirkšanas–pārdošanas 
procesa, uzņemoties risku, mūsdienās ir kvalificējama kā prasme 
nodarboties ar biznesu. Taču tas palika nenovērtēts padomju sabiedrībā. 
lauksaimniecības un masu patēriņa preču uzpirkšana un pārdošana, 
kas pēc brīvā tirgus principiem būtu atļauta darbība, padomju valstī bija 
noziegums un pēc kk 107. panta paredzēja brīvības atņemšanu uz laiku, ne 
mazāku par pieciem gadiem, ar pilnīgu vai daļēju mantas konfiskāciju.96 

spekulāciju apkarošanas mērķis nebija tikai cīnīties ar nodokļu 
nemaksātājiem, bet gan nepieļaut individuālas, komerciālas un peļņu 
nesošas darbības, attiecinot to uz buržuāzisku sabiedrību. ar likumu tika 
ierobežota cilvēka jebkāda radoša iniciatīva, domāšana un darbība.

uz noziegumiem pret pārvaldības kārtību, kas bieži saistījās ar 
spekulācijām, attiecināja kk 102. un 103. pantu “par kandžas izgatavošanu 
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un glabāšanu pārdošanai, kā arī par tirgošanos ar to amata veidā”, noteicot 
brīvības atņemšanu, labošanas darbus, naudas sodus.97

neraugoties uz lielajiem sodiem, rēzeknes apriņķī šie noziegumi bija 
ļoti izplatīti. skatot tiesu dokumentus par kandžas izgatavošanu, var 
apbrīnot cilvēku atjautīgo pieeju recepšu izgudrošanā. kandžu gatavoja 
tikai no dabīgām izejvielām: rudzu miltiem, sasalušiem kartupeļiem, 
cukurbietēm, cukurbiešu melases. krimināllietās arī nav izskatīti gadījumi 
par saindēšanos ar kandžu. savu rīcību tiesu procesos apsūdzētie attaisnoja 
kā nu prata, – kandžu izgatavojuši savām vajadzībām, viesībām, talkām.

pierādīta patiesība, ka šī nodarbe bija tradīciju pārņemšana no austrumu 
iebrucējiem iepriekšējos gadsimtos, bet pēc otrā pasaules kara arī no 
iebraucējiem, kas latvijas teritorijā ieradās labākas dzīves meklējumos. 
nereti viņi atveda līdzi arī kandžas izgatavošanas aparātus un savas 
prasmes nodeva vietējiem iedzīvotājiem. Tā, nedomājot par tās pārdošanas 
un dzeršanas postošajām sekām, latgales iedzīvotāji mēģināja nedaudz 
atvieglot savu dzīvi.

1944. gada 23. decembrī tika ierosināta krimināllieta pret annu laskovsku, 
dzimusi Tatārijas autonomajā apgabalā spaskas apriņķī. dzīvoja rēzeknē 
1. maija ielā kopā ar dēlu un vedeklu, kuri strādāja ugunsdzēsības dienestā. 
Viņa tika apsūdzēta par spekulācijām ar vīnu un kandžu, kuru piegādāja 
oficieriem kara hospitālī, kā arī nodzirdīja viņus savā dzīvoklī. kandžu pirkusi 
uz ielas un tirgū, maksājot 120–130 rbļ. par 0,5 l, un pārdevusi par 150–170 
rbļ., bet 0,5 l vīna pirkusi par 200 rbļ., pārdevusi par 220–230 rbļ. par to 1945. 
gada 29. janvārī viņa tika sodīta ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem.98 

par kandžas dzīšanu 1945. gada 16. maijā 500 rbļ. soda naudu piesprieda 
dricēnu pagasta zaharu sādžas iedzīvotājam alfonam zaharam.99 

1946. gada 17. janvārī atklātā tiesas sēdē Varakļānos nolasīja spriedumu 
antona pētera d. pavārnieka lietā. apsūdzētais dzīvoja gaigalavas pagasta 
dziļāru sādžā. Viņš paskaidroja, ka kandžas dzīšanas aparātu atstājis kāds 
krievu bēglis, kuru uz laiku pieņēmis savās mājās sarkovičs. par aparāta 
izmantošanu pavārnieku notiesāja uz astoņiem mēnešiem labošanas darbos, 
20% no algas atvelkot valsts labā.100 

1947. gada 4. martā par spekulācijām ar galantērijas precēm un kandžu 
staņislavu igolnieku sodīja ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un 
personiskās mantas konfiskāciju.101
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rēzeknes apriņķa 3. iecirkņa Tautas tiesa 1947. gada 19. jūlijā nolasīja 
spriedumu adelei Buļmeisterei, dzimusi 1894. gadā, dzīvoja gaigalavas 
pagasta gribuļu sādžā. 1947. gada maijā kratīšanas laikā atrada kandžas 
izgatavošanas aparātu un kandžu. Viņa tiesā taisnojās, ka lietojusi kandžu 
savām vajadzībām. liecinieki liecināja un tiesa pierādīja, ka tā tika arī 
pārdota. sods: viens gads labošanas darbos uz vispārīgiem noteikumiem ar 
15% algas atvilkumu.102 

Helēna Jāzepa m. meirāne, kaunatas pagasta mozgu sādžas 
iedzīvotāja, 1947. gada 28. decembrī savā mājā izgatavoja vienu litru 
kandžas no cukurbietēm un kartupeļiem savām vajadzībām. ņemot 
vērā to, ka viņai bija trīs mēnešus vecs bērns, tiesa sodu mīkstināja un 
piesprieda tikai 300 rbļ. soda naudu.103 

1948. gada 24. jūlijā par kandžas izgatavošanu sodīja konstantīnu 
Juškānu no makašēnu pagasta. Viņš pats bija sameistarojis kandžas aparātu. 
kandžu izgatavoja no rudzu miltiem, kartupeļiem un bietēm. kratīšanas 
laikā atrasti 7 litri. sods – brīvības atņemšana uz diviem gadiem.104 

Vikentijs rutkovskis no kaunatas pagasta marjanovas sādžas 1948. gada 
24. martā izgatavoja 25 litrus kandžas kristībām. kandžu veda caur rēzekni 
uz Bērzgales pagastu, taču pilsētā tika aizturēts. notiesāts ar 500 rbļ. soda 
naudas.105 

pēckara gados bija pārtikas un pirmās nepieciešamības preču deficīts, 
bet iespēja brīvi tirgoties ar pārtikas un rūpniecības precēm, kas varētu 
palīdzēt atrisināt iedzīvotāju apgādes problēmas, bija aizliegta ar likumu. 
To varēja tikai ar speciālām atļaujām, ja zemnieki uzrādīja kvītis par pilnīgu 
norēķināšanos ar uzliktajām valsts lauksaimniecības nodevām. Jāpiebilst, 
ka nevienā tiesas sēdē netika izskatīts jautājums par pārtikas tirgošanu 
antisanitāros apstākļos, viss uzsvars bija likts uz aizliegumu gūt peļņu.

Bukmuižas pagasta midušu sādžas iedzīvotājs galilejevs, dzimis 1904. gadā, 
nodarbojies ar gaļas spekulācijām. apsūdzētais atzinās, ka dagdā nopircis 
100 kg gaļas, nokāvis 2 govis, 10 aitas un vedis pārdot uz sebežu par tirgus 
cenām. Tiesa norādīja, ka par katru kilogramu apsūdzētais nopelnīja 10–15 
rbļ. un par spekulācijām ar govju pirkšanu ieguva 500–600 rbļ. Tika pierādīts, 
ka viņš brauca uz sebežu 7–8 reizes. galilejevam bija vairāki mazgadīgi bērni, 
tāpēc sods tika mīkstināts. 1946. gada 11. jūlijā viņam piesprieda brīvības 
atņemšanu uz pieciem gadiem un mantas konfiskāciju.106
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1947. gada 25. janvārī notiesāja zinaidu mihaila m. gudeļs, dzimusi 
1900. gadā, dzīvoja rēznas pagasta serpovkas sādžā. Viņa nodarbojās ar 
spekulācijām maltas tirgū. preces pirkusi rīgā un rēzeknē par zemākām 
cenām. milicija konfiscējusi 25 preču sortimentu: sērkociņus, zīmuļus, 
diegus, matu spraudes, zābaku šņores, raugu u.c. Tiesa piesprieda brīvības 
atņemšanu uz pieciem gadiem un mantas konfiskāciju.107

zemnieki riskēja tirgojoties ar gaļu arī vietējos tirgos. par spekulācijām ar 
gaļu rēzeknes tirgū notiesāja ozolaines pagasta plataču sādžas iedzīvotāju 
kazimiru Bernānu. sods: pieci gadi brīvības atņemšana un kratīšanas laikā 
atrastās gaļas izstrādājumu konfiskācija.108

retos gadījumos apsūdzētie tika attaisnoti, kā ružinas pagasta krjuku 
sādžas zemnieks ivans Fjodora d. demitrovs, dzimis 1902. gadā. par 
mēģinājumu aizvest un pārdot gaļā savu bullīti Ļeņingradā rēzeknes 
apriņķa Tautas tiesa piesprieda vienu gadu cietumsoda. Tas bija mīkstināts, 
jo apsūdzētajam bija mazgadīgi bērni. augstākā tiesa viņu attaisnoja, jo 
milicis pozņakovs, kurš aizturēja vainīgo, prasīja kukuli 100 rbļ. šņabja 
pudeles iegādei, neraugoties uz to, ka demitrovs bija izpildījis visas valsts 
nodevas un viņam bija atļauja tirgot gaļu.109

no 1948. gada 15. februāra līdz 15. aprīlim notika izmeklēšana pētera 
afanasjeva un Feodosijas Žurovas krimināllietā. abi apsūdzēti par regulāru 
nodarbošanās ar spekulācijām 1947. un 1948. gadā. latvijas psr teritorijā 
viņi uzpirka gaļu un veda uz Ļeņingradu tirgot, kur to realizējuši ap 800 kg 
iedzīvošanās nolūkā. Ļeņingradā pirka rūpniecības preces, kuras veda uz 
latviju, un spekulēja ar tām. Tiesa piesprieda septiņus gadus cietumsoda 
un mantas konfiskāciju.110

staņislavs stahovskis dzīvoja rēzeknes pilsētā. apsūdzētais nekur 
nestrādāja no 1945. līdz 1948. gadam, bet iepirka pārtiku, apģērbu, apavus 
un ar šīm precēm veica spekulatīvas darbības. Tiesa atklāja, ka sviestu 
iepirka par 80 rbļ., pārdeva par 100 rbļ. kilogramā, desu iepirka par 65 rbļ., 
pārdeva par 75 rbļ. kilogramā. produktus iegādājās rēzeknes tirgū, bet 
pārdeva rēzeknes dzelzceļa stacijā. Viņš pirka arī formas blūzes, vateņus 
(pufaikas), galošas. par šiem noziegumiem 1948. gada 19. jūnijā stahovski 
notiesāja ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem pēc 107. panta.111 

ivans ladisevs, dzimis 1915. gadā, iebraucējs no krievijas, strādāja par 
šoferi rēzeknes pārtikas kombinātā. Viņš tika apsūdzēts par to, ka iepircis 
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gaļu rēzeknes tirgū un vedis pārdot uz Ļeņingradu spekulācijas nolūkos. 
1949. gadā notiesāts ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem.112

padomju likumi nepieļāva arī reliģisku priekšmetu tirdzniecību. 1948. 
gada 31. augustā tiesāja salimonu paulāni, kura dzīvoja rēzeknē, 17. jūnija 
ielā nr. 88. Viņa tika aizturēta par spekulācijām ar svecēm un lūgšanu 
grāmatām. Tiesa piesprieda piecus gadus brīvības atņemšanu un mantas 
konfiskāciju.113

1949. gadā 17. maijā tika notiesāts apavu meistars stefans metļuks, 
dzimis 1920. gadā. Viņš mājas gatavoja apavus un pārdeva rēzeknes tirgū 
par spekulatīvām cenām. Tautas tiesa aplika viņu ar ienākuma nodokli.114 
Jādomā, ka apavu meistara amats bija ļoti pieprasīts, tāpēc sods nebija pārāk 
liels.

noslēdzot šo tēmu, jāsecina, ka kandžas pārdošana bija vietējā tirgus 
prece, bet spekulācijas ar rūpniecības un pārtikas precēm biežāk notika 
svešos tirgos: Ļeņingradā, rīgā, krievijas pierobežas pilsētās.

pirmās krimināllietas par kandžas dedzināšanu un pārdošanu, kā arī 
spekulatīvām darbībām rēzeknes apriņķa Tautas tiesa izskatīja 1944. gadā. 
Turpmākajos gados to skaits sasniedza vairākus desmitus.

dažādi kriminālnoziegumi

kpFsr kriminālkodeksa 8. nodaļa “Tautas veselības, sabiedriskās 
drošības un kārtības aizsardzības noteikumu pārkāpšana” paredzēja sodus 
pēc 179.–192. panta.115 

rēzeknes apriņķa tiesu praksē 1945.–1949. gadā bieži nācās saskarties ar 
noziegumiem, kuri saistīti ar ieroču glabāšanu. Cilvēkiem vienmēr ir bijis 
svarīgi savā zemē justies aizsargātiem, būt drošībā, taču tikko pārdzīvotais 
karš pierādīja, ka cilvēka dzīvībai nav nekādas vērtības. arī pēc kara 
nodrošināties no dažādu bandu, laupītāju uzbrukumiem varēja tikai tad, ja 
mājās bija ierocis. reģistrētus medību ieročus turēt bija atļauts, bet kaujas 
ieroči bija jānodod varas iestādēm. Tomēr cilvēki riskēja un atrastu vai citādi 
iegūtu munīciju slēpa savās mājās. pēc kriminālkodeksa 182. panta “par 
sprāgstvielu vai šāviņu, kā arī šaujamo ieroču (izņemot medību ieročus) 
izgatavošanu, glabāšanu, pirkšanu un pārdošanu bez pienācīgas atļaujas, 
noteikta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot 
minētās vielas, šāviņus un ieročus.”116
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1946.gada 21.oktobrī tautas tiesas sēdē Varakļānos izskatīja galēnu 
pagasta ereļu sādžas iedzīvotāju donata un Floriana Bruzguļu apsūdzību. 
donats savās mājās zem bišu stropa glabājis aviācijas bumbu lietošanas 
kārtībā, Florians šķūnī turējis noslēptu “vintovku”, 4 kg pulvera ar 
“bikforda šņori”, ko 5. jūlijā, izdarot kratīšanu, atrada milicija. Florians tiesā 
paskaidroja, ka esot speciālists akmeņu un celmu spridzināšanā, bet par to, 
ka viņa linos paslēpta “vintovka”, neko nezinājis. aviācijas bumbu atstājis 
kāds lidotājs, donats domājis, ka tā ir lidmašīnas raķete un nolicis to zem 
stropa. donatu notiesāja ar diviem gadiem brīvības atņemšanu, bet Florianu 
ar vienu gadu brīvības atņemšanu. pēc kk 53. panta soda izpildīšanu viņam 
aizstāja ar nosacītu, ja trīs gadu laikā neizdarīs līdzīgu noziegumu.117 

1946. gadā 11. novembrī nolasīja spriedumu izidoram Šustam, dzimis 
1881. gadā, kurš dzīvoja atašienes pagasta apšusalas mājās. 1945. gada 
augustā viņš bija savācis armijas trofejas ieročus – automātu, “vintovku” 
ar patronām, deviņas granātas – un noglabājis savā šķūnī. milicija, izdarot 
kratīšanu, ieročus izņēmusi. apsūdzētais skaidroja, ka ieroči bija salauzti 
un nederīgi, granātas salasījis zivju ķeršanai, nezinājis, ka salauztus ieročus 
nevar glabāt. sodīja ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem.118

Jānis Trimalnieks, dzimis 1920. gadā, tika apsūdzēts par to, ka, slēpjoties 
no dienesta sarkanajā armijā, 1944. gadā iegādājies vācu šauteni un 10 
patronas, ko atrada 1946. gada 5. decembrī, veicot kratīšanu. Viņš tika 
apsūdzēts par ieroču nelikumīgu turēšanu, un tiesa piesprieda piecus gadus 
brīvības atņemšanu.119 

1947. gadā Bērzgales pagasta apšu sādžas zemnieks pēteris skarbinieks, 
dzimis 1888. gadā, tika apsūdzēts par ieroču nelegālu turēšanu. laikā no 
1944. līdz 1947. gadam slēpa vācu ložmetēju, divas krievu “vintovkas”, 
trīs granātas, durkli no krievu šautenes. sodīja ar pieciem gadiem 
cietumsoda.120

par ieroču nelikumīgu turēšanu 1947. gada 14. augustā apsūdzēja 
alekseju kudrjavcevu, dzimis 1925. gadā, iebraucis no krievijas. Viņš 
nelegāli slēpa nazi “finku”, krievu šauteni ar apgrieztu stobru un 8 patronas 
tehniskā kārtībā. Tautas tiesa piesprieda četrus gadus cietumsoda.121 

arī likumīgi ieroču turētāji varēja nonākt uz apsūdzēto sola, ja ierocis tika 
pielietots nelikumīgās darbībās. piemēram, matvejs krupnovs kolektīvās 
pīļu medībās 1948. gada 15. augustā nošāva āzi, kura gaļu mednieki sadalīja 
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savā starpā. Viņš tiesai paskaidroja, ka noturējis dzīvnieku par klaiņojošu 
suni. Tiesa to neņēma vērā, jo viņš kā mednieks nedrīkstēja šaut, pirms 
nebija noskaidrojis, uz ko mērķē. noziegums tika kvalificēts pēc kk 2. 
nodaļas “Citi noziegumi pret pārvaldības kārtību” 86. panta “par medīšanu 
aizliegtās vietās, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem līdzekļiem vai rīkiem ..” 
un piespriests sods 300 rbļ. apmērā, kā arī āža ādas konfiskācija. par labu 
Viļānu medību saimniecībai no krupnova piedzina 5000 rbļ. ierocis netika 
konfiscēts.122 

neatļauta bija naudas izkrāpšana ar dažādiem buršanas, zīlēšanas 
paņēmieniem.  marija olga gasparoviča mēģināja apkrāpt maltas pagasta 
iedzīvotāju Veroniku zvirbulis no pīgožņu sādžas, zīlējot ar kārtīm. sods: 
pieci gadi labošanas darbu nometnē.123 

pie kriminālatbildības pēc 192.panta sauca arī cilvēkus, kuri piekopa 
klaidonīgu dzīvesveidu un ilgstoši nestrādāja. Tādu pēckara gados rēzeknes 
apriņķī bija ne mazums, ko pierāda tiesu spriedumi. 

1947. gadā 28. oktobrī rēzeknes apriņķa 2.iecirkņa Tautas tiesa notiesāja 
pēteri Babajevu, dzimušu 1927. gadā, iebraucēju no Veļikije luki pilsētas. Viņš 
ilgstoši nestrādāja,  braucis no vienas republikas uz otru bez dokumentiem, 
trīs reizes devis parakstu milicijas orgānos par neizbraukšanu no rēzeknes 
pilsētas, bet to pārkāpis un turpinājis klaiņošanu. Tiesa piesprieda vienu 
gadu brīvības atņemšanu.124 

Tāpat tika sodīta Valentīna Žukova, iebraucēja no udmurtijas apsr.125 
arī mihails Žilinskis, kurš iebraucis no maskavas apgabala Ļubļinas pilsētas, 
iepriekš sodīts pēc kk 162. panta “par svešas mantas slepenu zādzību”.126

klaidonības piemēri un ar tiem saistīti citi pārkāpumi sastopami arī 1948. 
un 1949. gada krimināllietās.

pie kriminālatbildības sauca arī pilsoņus, kuri noslēdza dubultlaulības. 
Tā, piemēram, 1949. gada 11. augustā atklātā tiesas sēdē pēc kk 88. 
panta izskatīja pētera galkina, dzimis 1918. gadā, kurš dzīvoja kaunatas 
pagastā, bija partijas biedrs, strādāja par vetārstu, krievs, ar vidējo izglītību, 
krimināllietu. 1946. gadā galkins bija noslēdzis laulību ar pilsoni Čuleninu. 
1948. gadā, nešķirot pirmo laulību, apprecējās otrreiz. sods – 500 rbļ.127 

1949. gadā 18. martā spriedumu nolasīja Jakovam rogozinam, dzimis 
1915. gadā, dzīvoja rēzeknē, zemnieku ielā 6a. Tiesa noskaidroja, ka viņš 
1937. gadā 12. janvārī bija apprecējies ar pilsoni sorokinu, ar kuru vēlāk 
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kopā nedzīvoja. 1946. gada 19. oktobrī, nešķīris pirmo laulību, apprecējās ar 
Helēnu stankeviču. soda nauda par faktu slēpšanu no laulības reģistrācijas 
nodaļas – 1000 rbļ.128 

rezumējot aprakstā izklāstīto, jāpiebilst, ka minētie piemēri ir tikai 
niecīga latvijas psr tiesu vēstures daļa, taču tie parāda cilvēka ceļu no 
“likuma” līdz “sodam” totalitārās varas apstākļos un norāda uz tautas 
nespēju šo procesu mainīt. 

aTsauCes un piezīmes
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14 rzVa, 762. f., 1. apr., 22. l., 12. lp.
15 Turpat, 13.lp.
16 Turpat, 763.f.,1.apr., 72.l.,14.lp.
17 Turpat, 29. lp.
18 Turpat, 762. f., 1. apr., 22. l., 28. lp.
19 Turpat, 23. l., 15. lp.
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21 Turpat, 763. f., 1. apr., 74. l., 192.–194. lp.
22 Turpat, 30. l., 86.–89. lp.
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27 Turpat, 31. l., 119., 120. lp.
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30 Turpat, 81. l., 82.–84. lp.
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36 rzVa, 763. f., 1. apr., 28. l., 43. lp.
37 Turpat, 762. f., 1. apr., 35. l., 1.–61. lp.
38 Turpat, 36. l., 1.–36. lp.
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44 Turpat, 24. l., 46., 47. lp.
45 Turpat, 88. l., 20.–22. lp.
46 Turpat, 79. l., 41.–43. lp.
47 Turpat, 88. l., 1., 2. lp.
48 Turpat, 77. l., 2. lp.
49 Turpat, 60. l., 136., 137. lp.
50 Turpat, 30. l., 57.–59. lp.
51 Turpat, 78. l., 76., 77. lp.
52 Turpat, 31. l., 64.–67. lp.
53 kpFsr kk. 28.–32. lpp.
54 rzVa, 763. f., 1. apr., 13. l., 110. l.
55 Turpat, 28. l., 90. lp.
56 Turpat, 23. l., 92. lp.
57 Turpat, 28. l., 129., 130. lp.
58 Turpat, 74. l., 162.–164. lp.
59 Turpat, 762. f., 1. apr., 23. l., 101., 102. lp.
60 Turpat, 763. f., 1. apr., 30. l., 66. lp.
61 Turpat, 89. l., 54.–56. lp.
62 Turpat, 31. l., 12., 13. lp.
63 Turpat, 90. l., 50.–53. lp.
64 Turpat, 31. l., 82.–85. lp.
65 Turpat, 81. l., 161.–165. lp.
66 Turpat, 30. l., 61.–63. lp.
67 Turpat, 118. lp.
68 Turpat, 80. l., 17.–20. lp.
69 Turpat, 88. l., 75.–77. lp.
70 Turpat, 30. l., 77. lp.
71 kpFsr kk. 52.–57. lpp.
72 Turpat, 33. lpp.
73 rzVa, 763. f., 1. apr., 27. l. ,27. lp.
74 Turpat, 28. l., 170. lp.
75 Turpat, 89. l., 100., 101. lp.
76 Turpat, 29. l., 41. lp.
77 Turpat, 89. l., 34.–36. lp.
78 Turpat, 47.–50. lp.
79 Turpat, 74. l. 104.–106. lp.
80 Turpat, 80. l., 96. lp.
81 Turpat, 29. l., 44. lp.
82 Turpat, 762. f., 1. apr., 37. l., 1.–52. lp.
83 kpFsr kk. 52., 53. lpp.
84 sk. 1. tabulu.
85 rzVa, 763. f., 1. apr., 72. l., 26. lp.
86 Turpat, 762. f., 1. apr., 24. l., 1., 2. lp.
87 Turpat, 763. f., 1. apr., 63. l., 40. lp.
88 Turpat, 762.f., 1. apr., 33. l., 1.–52. lp.
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89 rzVa, 762. f., 1. apr., 34. l., 1.–92. lp.
90 Turpat, 763. f., 1. apr., 86. l., 1.–53. lp.
91 Turpat, 762. f., 1. apr., 38. l., 1.–55. lp.
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116 Turpat. 62. lpp.
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125 Turpat, 115. lp.
126 Turpat, 118. lp.
127 Turpat, 31. l., 69. lp.
128 Turpat, 80. l., 67. lp.
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Zinaīda Deksne

straftaten im kreis rēzekne/rositen 1944–1949

der vorliegende Beitrag macht die leser mit gesetzesverletzungen und 
ihren ursachen bekannt, die in den ersten nachkriegsjahren in sowjetlettland 
besonders oft vorkamen. die Forschungsarbeit stützt sich auf dokumente 
der Volksgerichte aus der zeit von 1944 bis 1949. es wurde festgestellt, 
dass gründe für gesetzesverletzungen nicht nur die schwierigkeiten der 
nachkriegszeit, sondern im totalitären regime der wiederhergestellten 
sowjetregierung lagen. die strafsachen gelten als zeugnisse zahlreicher 
negativer erscheinungen, die vor dem zweiten Weltkrieg in lettland kaum 
zu beobachten waren; – diese unsitten sind auch heute noch – 15 Jahre nach 
der Wiederherstellung der staatlichen unabhängigkeit lettlands – nicht 
ausgerottet. obwohl die gerichtsprozesse in der ganzen lettischen ssr 
geführt wurden, wurden für den vorliegenden Beitrag insbesondere die 
dokumente des kreisarchivs von rēzekne aufgearbeitet; somit gewährt 
dieser artikel auch einblicke in die gerichtsgeschichte lettgallens.

in den nachkriegsjahren wurden die einwohner lettlands nicht nur 
den verbrecherischen Handlungen der rotarmisten und krimineller 
elemente, sondern auch den eigenmächtigkeiten der sowjetischen 
administrationsbehörden ausgesetzt. die gerichtsdokumente der 
nachkriegszeit zeigen die Tätigkeit der sowjetischen gerichtsinstitutionen 
und die damalige gesetzgebung, machen jedoch auch wichtige 
gesellschaftliche Vorgänge deutlich; – diese sind ein spiegelbild der 
staatsgewalt, die über das Volk regierte, wie auch des Volkes, das dieser 
regierung unterlag.

das Volksgericht des kreises rēzekne unterstand vom august 1944 
bis zum 24. märz 1946 dem Volkskommissariat der Justiz der lettischen 
ssr. seit märz 1946 bis dezember 1949 aber – dem Justizministerium 
der lettischen ssr. die dokumente des Volksgerichtes des kreises 
rēzekne aus der zeit von 1944 bis 1949 werden heute im staatsarchiv 
des kreises rēzekne aufbewahrt. unter den wichtigsten seien hier 
genannt: alphabetische register der zivil- und strafsachen, urteile und 
Beschlüsse in strafsachen, registrierungsjournale der gerichtsvollzieher, 
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anordnungen über den personalbestand, akten einzelner personen u. a. 
dokumente. leider sind nicht alle unterlagen aus den ersten Jahren der 
nachkriegszeit bis heute erhalten – wegen der schlechten Verhältnisse in 
den depots des gerichtsarchivs während der sowjetzeit. deshalb kann die 
statistik der straftaten nicht vollständig erforscht werden. Hingewiesen sei 
hier auch darauf, dass ähnliche straftaten zuweilen im straf-, dann aber 
auch im zivilprozess verfolgt wurden. Für ein und dasselbe Vergehen war 
im zivilkodex eine mildere strafe als im kriminalkodex vorgesehen. in der 
lettischen ssr war seit november 1940 der kriminalkodex der russischen 
sowjetischen Föderativen sozialistischen republik in kraft. nach dem 
krieg wurde 1940 vom Volkskommissariat der Justiz der lettischen ssr das 
gesetzbuch „kriminalkodex der rsFsr. mit Änderungen bis zum 15. april 
1944“ in lettischer sprache herausgegeben.

1944, nach dem rückzug der deutschen okkupationsarmee aus 
lettgallen, wurden die ersten strafprozesse gegen diebe und randalierer 
gemacht. in den folgenden Jahren wurde das spektrum der straftaten 
breiter: Heimliches Brennen von schnaps, ausplünderung von staats- 
und gemeinschaftsbesitz, Verweigerung von staatsgebühren und steuern, 
dienststellungsmissbrauch, schiebungen, unerlaubter Waffenbesitz u. a. 

in dem vorliegenden Beitrag werden zahlreiche Beispiele aus der 
Justizgeschichte der lettischen ssr angeführt. diese zeigen deutlich den 
Weg des menschen vom „gesetz“ bis zur „strafe“ unter der totalitären 
staatsgewalt und die unfähigkeit der menschen, diesen Vorgang zu 
ändern.

Schlüsselwörter: nachkriegsjahre, sowjetgewalt, Volksgericht des kreises 
rēzekne, strafsachen, arten der straftaten, urteile.

iesniegts 2006 . gada 3. decembrī
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