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LATVIJAS PSR VALSTS DROŠĪBAS MINISTRIJAS KADRU 
POLITIKAS AKCENTU MAIŅA UN TĀS KONSEKVENCES 
1953. GADA JANVĀRĪ–MARTĀ

Publikācijā aplūkots stāvoklis Latvijas PSR valsts drošības iestādēs 1953. gada 
janvārī–martā un analizēta Valsts drošības ministrijas kadru politika, ministru nomaiņa 
un valsts drošības iestāžu praktiskā darbība. Pētījumā izvērtēta arī Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas biroja loma Valsts drošības ministrijas kontrolē un 
uzraudzībā. Publikācija tapusi, balstoties uz Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
arhīva dokumentiem.
Atslēgvārdi: Latvijas PSR Valsts drošības ministrija un tās kadru politika, Latvijas PSR 
valsts drošības ministri Alfons Noviks un Nikolajs Kovaļčuks, Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas birojs.

Viens no staļiniskās sistēmas pamatbalstiem līdzās Komunistiskās partijas 
(kompartijas) aparātam bija PSRS valsts drošības iestādes un tām padotā Latvijas 
PSR Valsts drošības ministrija (VDM).

1953. gads kļuva par robežšķirtni gan visas Padomju Savienības tālākā 
pastāvēšanā kopumā, gan arī tās sastāvā iekļautās Latvijas dzīvē. Šo pavērsienu 
ievadīja Josifa Staļina valdīšanas beigas, un tā pirmās iezīmes, pēc autoru domām, 
konstatējamas jau īsi pirms J. Staļina nāves.1

VĒSTURE

1 Sovetologs un vēsturnieks Abdurahmans Avtorhanovs savulaik ir izvirzījis versiju, ka J. Staļina 
nāve bija L. Berija un citu PSRS augstāko amatpersonu organizētas sazvērestības rezultāts 
(Авторханов, Абдурахман (1981). Загадка смерти Сталина: заговор Берия. Франкфурт-
на-Майне: Посев). Pat ja nepieņem visus šajā grāmatā piedāvātos secinājumus, nenoliedzami ir 
fakti, ka 50. gadu sākumā J. Staļins jau bija pietiekami lielā vecumā, kas nevarēja neietekmēt viņa 
fiziskās un mentālās spējas; ka 1952. gada rudenī tika likvidēts VK(b)P/PSKP CK ģenerālsekretāra 
amats, kuru J. Staļins bija ieņēmis no 1922. gada; ka šajā laikā no J. Staļina personiskās kancele-
jas vadītāja amata tika atstādināts ilggadējais J. Staļina palīgs A. Poskrjobiševs, bet no J. Staļina 
personiskās apsardzes priekšnieka amata – viņa ilggadējais miesassargs N. Vlasiks, kuri ilgus 
gadus J. Staļinam spēja nodrošināt sava veida neatkarību no pārējās PSRS valdošās elites; ka šajā 
laikā no PSRS augstākās varas amatiem pakāpeniski tika atstumti ilggadējie J. Staļina līdzgaitnieki 
V. Molotovs, L. Kaganovičs u. c.; ka politisko represiju intensitātes pieaugumā, kas 50. gadu 
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Jāatzīmē, ka Latvijas PSR valsts drošības iestāžu darbība pagaidām ir visai 
maz pētīta tēma. Izņēmums ir Ritvara Jansona monogrāfija2 un Alda Bergmaņa 
un Induļa Zālītes raksti.3 Padomju perioda vēstures izpēte Latvijas historiogrāfijā 
ir centrējusies galvenokārt uz represiju apzināšanu, bet PSRS valsts drošības 
iestāžu personālsastāvam un darbībai līdz šim ir pievērsta daudz mazāka 
uzmanība, lai gan šīs tēmas kritiska un pamatota pētniecība varētu sniegt būtisku 
papildinājumu Latvijas PSR valsts drošības iestāžu funkcionēšanas specifikas 
izpratnei.

“Lavrentija Berijas cilvēks” Latvijas PSR Valsts drošības iestāžu vadībā
1953. gada 14. februārī Latvijas PSR valsts drošības ministra amatu zaudēja 

Alfons Noviks (1908–1996). Analizēto avotu materiālā nav norāžu uz to, ka par 
šādu augstākā kadru sastāva maiņu Latvijas Komunistiskās partijas (turpmāk LKP) 
Centrālās komitejas (turpmāk CK) birojs būtu saņēmis iepriekšēju informāciju. 
Jau pēc atstādināšanas no LPSR valsts drošības ministra amata A. Novikam 
tika pārmestas nopietnas kļūdas darbā ar kadriem, jo īpaši latviešu tautības 
čekistu kadru nevirzīšanu vadošos amatos.4 Tā kā “nacionālo kadru izvirzīšanas” 
kampaņa visā Padomju Savienībā sevišķi izvērsās pēc J. Staļina nāves un tieši pēc 
L. Berija iniciatīvas, ir pamats domāt, ka A. Novika atstādināšanu no amata varēja 
būt organizējis L. Berija vai viņam pietuvināti cilvēki, kas uzskatīja A. Noviku par 
pārāk lojālu J. Staļinam.5 Turklāt jāņem vērā, ka LPSR valsts drošības ministra 

sākumā bija vērojams visā PSRS, vairākās tās izpausmēs (it īpaši tā sauktā ārstu lieta) ir daudz 
līdzību ar notikumiem pirms 30. gadu otrās puses Lielā terora kampaņas, kuras ietvaros tika fiziski 
iznīcināts vairākums agrāko PSRS vadītāju, bet viņu vietu ieņēma citi, J. Staļinam lojāli darbinieki. 
Visu minēto, kā arī citu faktu kopums acīmredzami liecina, ka šajā laikā Kremlī saasinājās cīņa par 
varu un ietekmi.
2 Jansons, Ritvars (2016). LPSR drošības iestāžu darbība, 1944–1956. Rīga: LPSR Valsts drošības 
komitejas zinātniskās izpētes komisija; Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 300 lpp. 
(VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 2. sēj.).
3 Bergmanis, Aldis (2001). LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā 
Latvijā, 1944–1953. Grām.: Šneidere, Irēna (sast.). Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 
1940.–1956. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 477.–538. lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 3. sēj.); Bergmanis, Aldis, Zālīte, Indulis (2004). Okupācijas varas represīvā 
sistēma: Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbība, 1953–1959. No: Ērglis, Dzintars (sast.). 
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 373.–
432. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.), u. c.
4 Постановление Бюро ЦК КП Латвии. Протокол № 30 от 24 февраля 1953 г., kā arī saistītie 
dokumenti. Sk.: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LNA_LVA),  
FPA-101_16_41a, 10.–17., 91.–127. lp.
5 Lai arī autoru rīcībā nav dokumentu, kas šādu hipotēzi apstiprina, taču citādi ir grūti izskaidrot 
faktu, kādēļ A. Noviku tik pēkšņi atstādināja no LPSR valsts drošības ministra amata pāris nedēļu 
pirms J. Staļina pēkšņās saslimšanas un kādēļ A. Novikam adresētie pārmetumi LKP CK biroja 
sēdē ir tik ļoti līdzīgi L. Berija uzsāktajai “nacionālo kadru izvirzīšanas” kampaņai.
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6 Līdz 1952. gada oktobrim – Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija.
7 Список должностей, входящих в номенклатуру ЦК КП(б) Латвии. LNA_LVA, FPA-101_15_25, 
127.  lp. Šajā un arī citu gadu LKP CK nomenklatūrās cita starpā ir norādīti tie amati, kuros dar-
biniekus iecēla vai apstiprināja ar PSKP CK lēmumu. Fakts, ka savienoto republiku valsts drošības 
iestāžu vadītājus amatos iecēla ar PSKP CK lēmumu ir minēts arī līdzšinējos pētījumos un izziņas 
materiālos. Piemēram, sk.: Лубянка: органы ВЧК‑ОГПУ‑НКВД‑НКГБ‑МГБ‑МВД‑КГБ  1917–1991: 
справочник (2003). Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. Москва: Материк, с. 9.

Latvijas PSR valsts drošības ministra un vēlākā iekšlietu ministra N. Kovaļčuka kadru 
uzskaites lapa. Fragments. 1953. gada 7. marts. LNA_LVA, FPA-15500_2_1278, 2. lp.

amats bija Padomju Savienības Komunistiskās partijas6 (turpmāk PSKP) Centrālās 
komitejas nomenklatūras līmenis,7 līdz ar to LKP CK pārstāvji šajā jautājumā 
varēja labākajā gadījumā kaut ko ieteikt, bet parasti tikai formāli apstiprināt 
Maskavas izraudzītos un faktiski ieceltos kadrus.

Par jauno Latvijas PSR valsts drošības ministru tika iecelts Nikolajs 
Kovaļčuks (1902–1972). Kā norādīts N. Kovaļčuka 1953. gada 7. martā rakstītajā 
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autobiogrāfijā un vadošo kadru personas uzskaites lapā, viņš dzimis Ļubļinas 
guberņas (anketā tā neprecīzi nodēvēta par Holmas guberņu) Grubešovas 
apriņķa Dolgobičevas ciemā, toreiz Krievijas impērijas sastāvā ietilpušās Polijas 
caristes teritorijā, muitas uzrauga ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā 
kopā ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Saratovas guberņas Serdobskas apriņķa 
Bekovas ciematu. Ģimene, kurā bija septiņi bērni, dzīvoja ļoti sliktos apstākļos. 
1919. gada janvārī, būdams nepilnus 17 gadus vecs, N. Kovaļčuks tika pieņemts 
darbā milicijā. 1926. gada novembrī viņu iesauca obligātajā karadienestā un 
ieskaitīja Apvienotās Valsts politiskās pārvaldes robežapsardzības karaspēkā 
Aizkaukāzā. Neraugoties uz to, ka pēc īslaicīga kompartijas biedra kandidāta stāža 
1922.–1923. gadā N. Kovaļčuku no kandidātiem izslēdza par laulāšanos baznīcā, 
1927. gada novembrī viņu tomēr uzņēma Vissavienības komunistiskajā (boļševiku) 
partijā. Jau 1927. gada martā N. Kovaļčuks no ierindas sarkanarmieša kļuva par 
Batumi (Gruzijā) dislocētās robežsardzes vienības Sevišķās daļas pilnvarotā 
palīgu, vēlāk pilnvaroto. Tieši dienesta laikā Gruzijā viņam neapšaubāmi iznāca 
sastapties ar toreizējo Gruzijas PSR Valsts politiskās pārvaldes priekšsēdētāju 
Lavrentiju Beriju. Šeit arī aizsākās N. Kovaļčuka kāpšana pa karjeras kāpnēm valsts 
drošības dienestā. 1938. gada janvārī viņš ieņēma Gruzijas PSR Iekšlietu tautas 
komisariāta (turpmāk IeTK) Valsts drošības pārvaldes 4. (slepenās politiskās) 
daļas 5. nodaļas priekšnieka amatu. Tā paša gada beigās N. Kovaļčuku pārcēla 
darbā uz PSRS IeTK Ļeņingradas apgabala pārvaldi Izmeklēšanas daļas priekšnieka 
vietnieka, no 1940. gada septembra – daļas priekšnieka amatā. Kara gados  
N. Kovaļčuks bija IeTK armijas grupas Sevišķās daļas priekšnieks un Ļeņingradas 
frontes Sevišķās daļas priekšnieka vietnieks, 1942.–1943. gadā – IeTK Sibīrijas 
kara apgabala Sevišķās daļas priekšnieks. Pēc pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ 
(saīsinājums no krievu valodas смерть шпионам – nāvi spiegiem) izveidošanas 
N. Kovaļčuks 1943. gada aprīlī kļuva par šīs pārvaldes priekšnieku Dienvidu, vēlāk 
4. Ukrainas frontē. 1946. gada maijā N. Kovaļčuku iecēla augstajā PSRS valsts 
drošības ministra vietnieka amatā, vienlaikus viņam pildot PSRS Valsts drošības 
ministrijas pilnvarotā Vācijā pienākumus. No 1949. gada maija līdz 1952. gadam 
viņš bija Ukrainas PSR valsts drošības ministrs.8

Tik augsta ranga čekista nosūtīšana Latvijas PSR VDM vadīšanai varētu 
liecināt par gatavošanos veikt ļoti nopietnas pārmaiņas. Protams, nav izslēgts, 

8 Личный листок по учёту руководящих кадров: автобиография. LNA_LVA, FPA-
15500_2_1278, 2., 4., 5. lp.; Лубянка: органы ВЧК‑ОГПУ‑НКВД‑НКГБ‑МГБ‑МВД‑КГБ  1917–
1991, с. 267; Петров, Н. В. (2010). Кто руководил органами госбезопасности, 1941–1954: 
справочник. Москва: Мемориал, Звенья, с. 467, 468; Петров, Н. В. (2017). Кто служил 
в советских органах госбезопасности в Германии, 1945–1954: справочник. Москва: 
Мемориал, Звенья, с. 382, 383; Тумшис, М. А. (2016). Щит и меч Советского Союза: 
краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и 
союзных республик, декабрь 1922 – декабрь 1991 гг. Москва: Русский фонд содействия 
образованию и науке, с. 222–224.
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ka šī “kadru tīrīšana” LPSR valsts drošības struktūrās bija paša J. Staļina iecere, 
ko veikli izmantoja L. Berija, iespējams, nojaušot vai pat zinot, ka J. Staļina varas 
dienas ir skaitītas.9

Latvijas PSR VDM darbības un kadru raksturojums 1953. gada sākumā
1953. gada sākumā LPSR VDM centrālā aparāta galvenās struktūrvienības 

bija 1. daļa, kuras uzdevums bija izlūkošanas darbības veikšana, un  
2. (pretizlūkošanas) daļa, kas bija paredzēta spiegošanas apkarošanai. Cīņa ar 
nacionālo pagrīdi un bruņotās pretestības kustību atradās 2-N daļas pārziņā, 
bet apcietināto un pretpadomju noziegumos vainoto personu krimināllietu 
sagatavošanu veica Izmeklēšanas daļa. Līdz ar apgabalu izveidošanu 1952. gada 
aprīlī Latvijas PSR attiecīgi tika izveidotas arī VDM Rīgas, Daugavpils un Liepājas 
apgabala pārvaldes, kas faktiski dublēja ministrijas centrālā aparāta funkcijas 
reģionos un jūtami palielināja vadošā birokrātiskā aparāta apmērus. Visur tika 
meklēti angļu un amerikāņu izlūkdienesta spiegi un aģenti. Sekojot J. Staļina pēc 
Otra pasaules kara aizsāktajai plašajai antisemītiskajai kampaņai, arī Latvijas PSR 
čekistiem bija jāpievērš īpaša uzmanība nacistu totālo genocīdu pārdzīvojušo 
atsevišķu ebreju vajāšanai, jo ebreju nacionālisti bija pasludināti par “aģentūras 
piegādātājiem ārvalstu izlūkdienestiem”.10

Vislielākā problēma, ar ko saskārās LPSR VDM, bija latviešu tautības kadru vai 
latviešu valodu zinošu cilvēku katastrofāls trūkums tās struktūrās. Jāņem vērā, 
ka līdz 50. gadu sākumam lielākā daļa no tā jau nedaudzajiem vadošā darbā 
valsts drošības iestādēs nosūtītajiem bijušajiem Latvijas komunistiskās pagrīdes 
dalībniekiem (viņu vidū bija ne tikai latvieši) un atsevišķiem 1936.–1938. gada 
Lielo teroru PSRS pārdzīvojušiem latviešu tautības čekistiem amatu jau bija 
zaudējuši. Latviešu tautības čekisti absolūtā vairākumā gadījumu ieņēma zemākus 
amatus, pildot tulku, operatīvo vai vecāko operatīvo pilnvaroto pienākumus.

Bija vērojama liela neuzticēšanās latviešu tautības kadriem un pat Latvijā 
dzimušiem un dzīvojošiem cittautībniekiem. Visspilgtāk tas izpaudās, izraugoties 
darbiniekus LPSR VDM rajonu daļu priekšnieku amatiem. Līdz ar administratīvi 
teritoriālās reformas veikšanu 1950. gada sākumā, kad 25 apriņķu vietā sākotnēji 
izveidoja 58 nelielus lauku rajonus, attiecīgi bija jāpalielina arī VDM darbinieku 
skaits, jo katrā rajonā tika izveidota rajona daļa. Topošo LPSR VDM rajonu daļu 
priekšnieku apmācība notika PSRS VDM Augstākās skolas VDM orgānu vadošā 
operatīvā sastāva sagatavošanas kursos Maskavā no 1948. gada februāra 

9 Viens no J. Staļina biogrāfiem Edvards Radzinskis, apkopojot un salīdzinot dažādu J. Staļinam 
pietuvinātu cilvēku liecības, secina, ka L. Berijas saistība ar J. Staļina nāvi ir visai ticama 
(Радзинский, Эдвард (2006). Сталин: жизнь и смерть. Москва: Вагриус, с. 612–624).
10 Справка о работе с кадрами МГБ Латвийской ССР. LNA_LVA, FPA-101_16_41a, 93. lp.
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līdz 1950. gada jūnijam. Šos kursus beigušo Latvijas PSR VDM vadošā sastāva 
darbinieku vidū nebija neviena latvieša vai latviešu valodas pratēja.11

Tā rezultātā 1953. gada sākumā no 56 Latvijas PSR VDM pilsētu un rajonu 
daļu priekšniekiem (Alsungas, Jēkabpils, Kārsavas un Krustpils rajona daļu 
priekšnieku amati bija vakanti) tikai četros rajonos priekšnieka amatu ieņēma 
latvieši. Piecpadsmit rajonu VDM daļās, pat tādos latviskos apvidos kā Auces, 
Elejas, Limbažu, Madonas un Tukuma rajons, nebija neviena latviešu tautības 
operatīvā darbinieka. Vēl vairāk, astoņos rajonos, to starpā Abrenes, Baldones 
un Krāslavas rajonā, vispār nebija neviena latviešu valodu protoša darbinieka. 
Turklāt visa 1952. gada laikā darbā VDM iestādēs kopumā bija pieņemti tikai 
deviņi latvieši.12 Latvijas PSR tā laika čekistu kadrus raksturoja arī ārkārtīgi zemais 
izglītības līmenis. Jau minēto 56 Latvijas PSR VDM vadošo darbinieku vidū 30 jeb 
54 % nebija vidējās izglītības. Kopumā bez vidējās izglītības bija 53 % čekistu.13 
1953. gada sākumā LPSR VDM nebija nokomplektētas 103 štata vietas, to skaitā 
vakanti bija 12 vadošā sastāva darbinieku amati, 25 operatīvo darbinieku un 
arī 19 tulku vietas.14 Pat LPSR VDM 2-N daļa, kuras pienākumos ietilpa cīņa ar 
nacionālo pretestības kustību, bija nokomplektēta tikai par 93 procentiem.15

Čekistu darbam bija nepieciešami gados jauni un režīmam uzticami cilvēki – 
kompartijas vai komjaunatnes biedri, turklāt šo cilvēku tuvāko radinieku lokā 
nedrīkstēja būt politiski neuzticami vai sociāli nevēlami elementi. Bez tam jau tā 
nedaudzie latviešu tautības komunisti un komjaunieši bija ārkārtīgi nepieciešami 
partijas, komjaunatnes un saimnieciskajā darbā. Gandrīz vai vienīgais avots, no 
kurienes atlasīja latviešu tautības kadrus darbam čekā, bija Sarkanās armijas 
latviešu formējumos dienējušie, bet arī šī rezerve 50. gadu sākumā bija pilnībā 
izsmelta. Jāatzīmē, ka dienests valsts drošības iestādēs veco padomju republiku 
iedzīvotāju vidū nebija populārs ne jau vienīgi šī darba specifikas dēļ, dzīvā atmiņā 
vēl bija regulārās staļiniskās čekistu kadru tīrīšanas akcijas. Lai tiktu pie jauniem 

11 Žvinklis, Arturs (2016). LPSR valsts drošības iestāžu vadošo darbinieku lietas Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālās komitejas nomenklatūras kadru personas lietu kolekcijā. No: 
Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras. Ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā. Autoru kolektīvs Kristīnes Jarinovskas zin. 
red. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitāte, 
549. lpp. (VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 3. sēj.).
12 Справка о работе с кадрами МГБ Латвийской ССР. LNA_LVA, FPA-101_16_41a, 97. lp.; 
Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской ССР 
с кадрами. Turpat, 105. lp.
13 Справка о работе с кадрами МГБ Латвийской ССР. Turpat, 96. lp.; Справка о серьёзных 
недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской ССР с кадрами. Turpat, 
106. lp.
14 Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской 
ССР с кадрами. Turpat, 105. lp.
15 Справка о работе с кадрами МГБ Латвийской ССР. Turpat, 94. lp.
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16 Piemēram, LK(b)P CK biroja lēmumi par komunistu nosūtīšanu darbā VDM orgānos. LNA_LVA, 
FPA-101_14_ 771, 14., 15., 17., 18. lp.; LĻKJS CK Biroja lēmumi par komjaunatnes biedru 
nosūtīšanu apmācībā uz PSRS VDM skolām. LNA_LVA, FPA-201_1_771, 253.–256. lp.; LNA_LVA, 
FPA-201_1_ 840, 173.–175. lp.; u. c.

Latvijas PSR valsts drošības ministrs 
A. Noviks. 20. gs. 40. gadu otrā puse – 
50. gadu sākums. 
LNA_LVA, FPA-200_20_31, 167. lp.

čekistu kadriem nošauto vai uz nometnēm aizsūtīto vietā, izsludināja kārtējos 
partijas un komjaunatnes iesaukumus.16 Tieši uz šādu iesaukumu pamata tika 
atlasīti kadri darbam LPSR Valsts drošības ministrijā.

Staļiniskā terora, masveida represiju un iebiedēšanas akciju veikšanai 
nebija īpašas vajadzības, lai čekisti prastu latviešu valodu vai īpaši iedziļinātos 
vietējos apstākļos. Prakse liecināja, ka valodas barjera droši sargāja no draudzīgu 
vai radniecisku attiecību izveidošanas ar vietējiem iedzīvotājiem un ļāva tikai 
krievu valodā runājošiem čekistiem bez sevišķām pārdomām un sirdsapziņas 
pārmetumiem izdarīt arestus un deportācijas. Tomēr balstīšanās vienīgi uz 
totālām represijām bija bezperspektīva un pašam režīmam bīstama, tāpēc, pārejot 
uz mērķtiecīgāku operatīvo darbu, nepieciešamība pēc latviešu tautības čekistu 
kadriem kļuva aizvien aktuālāka. Ne mazāk svarīgi bija arī cīnīties ar visatļautības 
iezīmēm un alkoholismu pašu čekistu vidū, jo tas ne tikai diskreditēja pašas valsts 
drošības iestādes, bet dažkārt pat radīja problēmas operatīvajā darbā.
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Lai panāktu apcietināto atzīšanos viņiem izvirzītajās apsūdzībās un iegūtu 
izmeklēšanai vēlamas liecinieku liecības, LPSR VDM darbinieki lietoja “fiziskas 
ietekmēšanas metodes” jeb spīdzināšanu. PSRS VDM karaspēka kara prokurors 
1952. gadā vien LPSR VDM bija iesniedzis 23 ziņojumus par izmeklētājiem un 
operatīvajiem darbiniekiem, kuri pret arestētajiem un aizturētajiem piemērojuši 
“fiziskas ietekmēšanas metodes”, kā arī pieļāvuši izmeklēšanas materiālu 
falsificēšanu. Šādi fakti oficiāli konstatēti VDM Auces, Aknīstes, Dobeles, 
Kandavas, Zilupes u. c. rajonu daļās, Jelgavas un Ventspils pilsētas daļās. Pie 
atbildības par šāda veida darbībām bija saukts 51 LPSR VDM darbinieks.17

Tomēr saņemtie sodi bija niecīgi un aprobežojās ar administratīvo vai 
disciplināro atbildību. Tā, piemēram, VDM Pļaviņu rajona daļas priekšnieks 
Ivans Borouhins par “rupjības elementu pieļaušanu” pratināšanā saņēma 20 
dienas arestā, bet VDM 2-N daļas 6. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais 
Nikolajs Matisons par liecinieku un “bandītu atbalstītāju” fizisku iespaidošanu 
no 1952. gada februāra līdz 1953. gada jūnijam tika pazemināts amatā no 
vecākā operatīvā pilnvarotā par operatīvo pilnvaroto, reizē saņemot partijas 
organizācijas izteikto rājienu.18

Jāatgādina, ka Padomju valsts varas sistēmā nekad nav valdījuši tiesiskuma 
principi, kad par izdarītajiem pārkāpumiem vai noziegumiem sekotu nenovēršama 
atbildība un sods. Viss bija atkarīgs no labām vai sliktām attiecībām ar tiešo vai 
augstākstāvošo vadību. Spilgts piemērs tam atrodams VDM Saldus rajona daļas 
priekšnieka Alekseja Pastuhova LKP CK nomenklatūras kadru personas lietā. 
Pietika uzturēt labas attiecības ar kompartijas rajona komiteju, lai A. Pastuhovs 
no tās saņemtu visnotaļ pozitīvu raksturojumu, neraugoties uz to, ka viņam tieši 
padotās milicijas darbinieks naktī no 1952. gada 21. uz 22. decembri bija izvarojis 
arestētu sievieti. Tikai dažas dienas vēlāk LKP Saldus rajona komitejas 1952. gada 
26. decembrī sagatavotajā raksturojumā notikušais nosaukts par “biedra Pas-
tuhova vēl vāji īstenotu kontroli pār audzināšanas darbu rajona milicijas daļas 
darbinieku vidū, kā rezultātā vērojamas rupjas amorālas parādības”.19 Nekādu 
sodu par tiešo pienākumu nepildīšanu A. Pastuhovs nesaņēma.

LKP CK birojs un LPSR valsts drošības ministrs A. Noviks, kurš reizē bija arī LKP 
CK biroja loceklis, bija gatavi piesegt vēl smagākus VDM darbinieku pastrādātos 
noziegumus. Tā 1952. gada 30. augustā uz aizdomu pamata par “sakaru uzturēšanu 
ar bandītiem” VDM Ventspils pilsētas daļas darbinieki aizturēja Ernestu Valtmani 
un viņa sievu Veroniku Valtmani. Mēģinot panākt viņu atzīšanos, tika izmantota 

17 Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской 
ССР с кадрами. LNA_LVA, FPA-101_16_41a, 111., 112. lp. 
18   Žvinklis, A. LPSR valsts drošības iestāžu vadošo darbinieku lietas, 575. lpp.
19 Характеристика на начальника Салдусского райотдела МГБ т. Пастухова А. Б. LNA_LVA, 
FPA-15500_2_3574, 13. lp.
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spīdzināšana, kuru neizturējusī V. Valtmane naktī uz 3. septembri izdarīja 
pašnāvību. Šīs lietas apstākļi konspektīvi izklāstīti Ritvara Jansona pētījumā par 
LPSR drošības iestāžu darbību no 1944. līdz 1956. gadam. Jāatzīmē, ka R. Jansons 
savā pētījumā ir balstījies uz Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Totalitāro 
režīmu noziegumu izmeklēšanas nodaļas gatavoto krimināllietu, un tāpēc ir 
iezīmējušās nelielas atšķirības no šajā rakstā sniegtajām ziņām. Tā R. Jansona 
darbā norādīts, ka lietu pret šajā noziegumā apsūdzētajiem Ventspils čekistiem 
izskatījis Baltijas robežsardzes apgabala kara tribunāls,20 bet attiecīgie Latvijas 
Valsts arhīva dokumenti liecina, ka iztiesāšanu veica tajā laikā pastāvējušais 
Iekšlietu ministrijas Lietuvas robežsardzes apgabala karaspēka kara tribunāls.21

Tikai pēc N. Kovaļčuka stāšanās LPSR valsts drošības ministra amatā par 
pastrādātajiem noziegumiem pret Valtmaņu laulāto pāri 1953. gada 25. februārī 
tika arestēti bijušie LPSR VDM Ventspils pilsētas daļas priekšnieks majors 
Aleksejs Fjodorovs un šīs pašas daļas operatīvais pilnvarotais vecākais leitnants 
Konstantīns Bugrovs un pret viņiem uzsākta krimināllieta. Lietas izmeklēšanas 
gaitā noskaidrojās, ka Valtmaņi arestēti un turēti apcietinājumā nelikumīgi bez 
attiecīgo aizturēšanas dokumentu noformēšanas un pratināti bez nopratināšanas 
protokolu sastādīšanas. Tika pierādīti E. Valtmaņa fiziskas iespaidošanas fakti. 
Viņam nācās pārciest 13 stundu nepārtrauktu nopratināšanu, kuras laikā ilgstoši 
likts stāvēt kājās, sists ar pletni un dūrēm, kā arī liegta pārtika un naktsmiers.22 
Spīdzināšanas pēdas bija konstatētas arī uz V. Valtmanes ķermeņa.23 Tāpat tika 
pierādīta vēl daudzu citu VDM Ventspils pilsētas daļas darbinieku līdzdalība šajos 
noziegumos. Veicot E. Valtmaņa nopratināšanu, operatīvais pilnvarotais Viktors 
Toropigins viņam lika stāvēt kājās pratināšanas laikā. Uz izmeklētāja jautājumu, 
kur viņš iemācījies, ka apcietinātos var nopratināt, liekot viņiem stāvēt kājās,  
V. Toropigins vaļsirdīgi pastāstīja: “Esot institūtā un izejot praksi Baškīrijas APSR 
Karaideļskas rajona un Kazaņas Sverdlova un Molotova rajonu prokuratūrās, 
es redzēju, kā atsevišķi izmeklētāji, nopratinot lieciniekus un arestētos, 
piespieda pēdējos pratināšanās stāvēt kājās. Bez tam sarunās ar prokuratūras 
darbiniekiem dzirdēju, ka nopratināšanu laikā viņi pratināmajiem liek stāvēt. 
Tāpēc es uzskatīju, ka, nopratinot aizturētos, var viņiem likt stāvēt, un tā darīju 
arī Valtmaņa nopratināšanā.”24 Šī liecība skaidri pierāda, ka apcietinātā turēšana, 
kājās stāvot, bija vispārpieņemts VDM un prokuratūras darbinieku plaši lietots 
spīdzināšanas paņēmiens. Līdzdalībā E. Valtmaņa piekaušanā atzinās arī VDM 
Ventspils pilsētas daļas tulks Arvīds Romanovskis. Viņš sita E. Valtmanim ar 

20 Jansons, R. LPSR drošības iestāžu darbība, 166.–168. lpp.
21 LNA_LVA, F1986_1_21630, 278., 343. lp. 
22 Обвинительное заключение. Turpat, 249., 250. lp.
23 Акт № 820 судебно-медицинского исследования эксгумированного трупа. Turpat, 202. lp.
24 Протокол допроса свидетеля Торопыгина Виктора Павловича 26 ноября 1952 г. Turpat, 
100. lp.
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dūri pa seju, kā rezultātā tam pa degunu sāka plūst asinis.25 Tāpat E. Valtmaņa 
spīdzināšanā aktīvi iesaistījās VDM Ventspils pilsētas daļas vecākais operatīvais 
pilnvarotais Jānis Dzintars, kurš, pēc E. Valtmaņa liecībām, veicot nopratināšanu, 
licis viņam stāvēt, sitis ar roku pa kaklu, ar lineālu pa ausīm un ar savu zābaku 
papēžiem sāpīgi minis pa kāju pirkstiem.26 E. Valtmani J. Dzintars bija pratinājis 
ļoti ilgstoši 1952. gada 31. augustā no pusnakts līdz trijiem naktī un 3. septembrī 
no pusnakts līdz pieciem no rīta. Līdzdalību V. Valtmanes pratināšanās J. Dzintars 
noliedza.27 Pildot A. Fjodorova un K. Bugrova pavēles, Valtmaņu mocīšanā bija 
iesaistīti arī iznīcinātāju bataljona kaujinieki Seifetdins Munazipovs, kuram bija 
dots rīkojums neatļaut E. Valtmanim naktī gulēt, un Kārlis Golcs (Holcs), kuram  
K. Bugrovs uzdeva likt E. Valtmanim ilgstoši stāvēt kājās un viņam atņemt pārtikas 
produktus.28 Neraugoties uz vainas pierādījumiem, V. Toropigins, J. Dzintars,  
A. Romanovskis, S. Munazipovs un K. Golcs (Holcs) šajā krimināllietā palika tikai 
liecinieku statusā. J. Dzintars gan 1952. gada novembrī tika pazemināts amatā 
no vecākā operatīvā pilnvarotā par operatīvo pilnvaroto, pēc tam no 1953. gada 
jūnija līdz 1954. gada aprīlim viņš dienēja robežapsardzības karaspēka daļā  
nr. 2335 Alsungas rajona Jūrkalnes ciemā un Ventspilī. 1954.–1955. gadā viņš bija 
Ventspils un Mērsraga motorizēto zvejas staciju direktora vietnieks politiskajā, 
no 1955. gada septembra līdz 1958. gada jūlijam LKP CK republikāniskās partijas 
skolas klausītājs, pēc tam īsu laiku no 1958. gada augusta līdz 1959. gada maijam 
Latvijas Jūras kuģniecības partijas komitejas instruktors, bet no 1959. gada 
maija līdz 1961. gada novembrim LKP Rīgas pilsētas komitejas Propagandas 
un aģitācijas nodaļas instruktors.29 Pēc tam J. Dzintars kļuva par LPSR Zinātņu 
akadēmijas Vēstures institūta darbinieku.30

A. Fjodorova un K. Bugrova lietu 1953. gada 13. maijā slēgtā tiesas sēdē 
iztiesāja Iekšlietu ministrijas Lietuvas robežapsardzes apgabala karaspēka 
Kara tribunāls. A. Fjodorovam piemēroja PSRS Augstākās padomes Prezidija 
1953. gada 27. marta dekrētu par amnestiju un viņam sodu nenoteica.  
K. Bugrovam piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnēs, bet saskaņā ar 
jau minēto dekrētu, kā arī “ņemot vērā Bugrova piedalīšanos cīņās Tēvijas kara 
frontēs, viņa kaujās ar ienaidnieku gūtos piecus ievainojumus un apzinīgo darbu 

25 Протокол судебного заседания от 13 мая 1953 года. Turpat, 324., 333. lp. 
26 Протокол судебного заседания от 13 мая 1953 года. Turpat, 324. lp.
27 Протокол допроса свидетеля Дзинтарс Яниса Карловича от 2 октября 1952 года. Turpat, 
134., 135. lp.
28 Обвинительное заключение. Turpat, 249., 250. lp.
29 Личный листок по учету кадров; Дополнение к личному листку по учету кадров.  
LNA_LVA, FPA-102_51_1, 1., 2. lp.
30 No 1961. gada novembra līdz 1990. gada aprīlim J. Dzintars bija LPSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks. No 1991. gada maija līdz septembrim viņš uz 
pusslodzi strādāja par LKP CK Sociālpolitisko pētījumu institūta partijas mūsdienu politikas  
sektora vecāko zinātnisko līdzstrādnieku (LNA_LVA, FPA-200_18_ 14, 4., 7., 12., 13. lp.).



97

DZINTARS ĒRGLIS, INA STĀMERE, GINTS ZELMENIS, ARTURS ŽVINKLIS. LATVIJAS PSR VALSTS DROŠĪBAS 

31 Приговор. LNA_LVA, F1986_1_21630, 22. lp. 
32 Personālā kadru uzskaites lapa; Дополнение к личному листку по учёту кадров; Постановле-
ние бюро ЦК КП Латвии от 17 февраля 1962 г. LNA_LVA, FPA-15500_2_5966, 2., 3., 33. lp.

Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas 
Ventspils pilsētas daļas priekšnieks 
A. Fjodorovs. 20. gs. 50. gadu sākums. 
LNA_LVA, F1986_1_21630, 142. lp.

Iekšlietu ministrijas orgānos,” sods viņam tika samazināts uz pusi, piespriežot 
brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem.31

A. Fjodorovam ļāva turpināt strādāt vadošā darbā LPSR Iekšlietu ministrijas 
sistēmā, un no 1955. gada oktobra līdz 1962. gada februārim viņš attiecīgi 
ieņēma Saulkrastu (1955. g. oktobris–1956. g. decembris), Limbažu (1956. g. 
decembris–1959. g. septembris) un Abrenes rajona (1959. g. septembris–1959. g. 
novembris), kā arī Rēzeknes pilsētas (1959. g. decembris–1962. g. februāris) 
Milicijas daļas priekšnieka amatu. 1955. gada decembrī viņu no jauna uzņēma 
PSKP biedru rindās. 1962. gada februārī par atkal pieļautiem “sociālistiskās 
likumības pārkāpumiem” – nelikumīgu trīs kolhoznieku arestu – A. Fjodorovu 
atcēla no amata, uzdodot LPSR prokuroram veikt šajā lietā izmeklēšanu viņa 
saukšanai pie kriminālatbildības.32

Par noziedzīgajām patvarībām tiesātie VDM darbinieki saņēma visai maigus 
sodus, tomēr to konsekvences atsevišķos gadījumos varēja būt tālejošas, 
piemēram, izslēgšana no PSKP biedru rindām (ja izslēgšana nebija tikai uz 
laiku). Lai arī parasti vainīgie VDM darbinieki tika cauri ar nepatīkamiem brīžiem 
izmeklētāja kabinetā un niecīgiem disciplinārsodiem, tomēr tas bija pirmais 
mēģinājums ierobežot čekistu patvaļības. Noteikti jāatzīmē, ka bija vēl citi 
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drausmīgi noziegumi, piemēram, 1951.–1952. gadā, neizturot spīdzināšanas, 
dzīvību sev laupīja vēl vismaz seši “kontrrevolucionāros noziegumos” apsūdzēti 
cilvēki.33

Latvijas PSR VDM darbinieku vidū plaši izplatīta parādība bija alkohola 
lietošana. Lai kā Marksisma-ļeņinisma vakara universitātē vai neskaitāmos 
politisko mācību kursos viņus pūlējās pārliecināt par čekista darba “godpilno 
misiju cīņā ar šķiras ienaidniekiem, bandītiem un kontrrevolucionāriem 
elementiem,” pienākumu pildīšana neizbēgami radīja milzīgu stresu, kas reizē 
bieži apvienojās ar pārākuma un izredzētības apziņu. 1951.–1952. gadā par 
alkohola lietošanu bija sodīti 65 vai 66 VDM darbinieki.34 Par alkohola lietošanu, 
padoto darbinieku iesaistīšanu dzeršanā un sakariem ar “politiski šaubīgām” 
sievietēm no LPSR valsts drošības ministra vietnieka amata tika atbrīvots Viktors 
Kozins. Līdzīgā rīcībā bija pieķerts VDM Liepājas pilsētas daļas priekšnieks Kārlis 
Jaunpetrovičs. Īpaši izcēlās LPSR VDM 5. daļas nodaļas priekšnieks Nainiņš, kurš 
1952. gadā, atrodoties dienesta komandējumā, bija noorganizējis kolektīvu 
dzeršanu ar padotajiem darbiniekiem, “atšifrējis VDM orgānu darbu metodes,” 
sarīkojis traci ar šaušanu no pistoles, ņirgājies par sapulcinātajiem ciema padomju 
darbiniekiem un kolhozu priekšsēdētājiem, liekot tiem savā priekšā stāvēt miera 
stājā.35

1952. gada septembrī no LPSR VDM Inspekcijas priekšnieka amata atbrīvoja 
Borisu Knipstu. Lai iegūtu papildu līdzekļus uzdzīvei, viņš inspekcijas braucienu 
laikā mēdza ievākt naudu no pārbaudāmajiem VDM rajonu darbiniekiem, gan 
solot šos parādus atdot, bet nekad to neizdarot.36

Latvijas PSR VDM darba apspriešana LKP CK birojā
Atbilstoši tā laika kompartijas un Padomju valsts pārvaldes praksei Maskavā 

pieņemtie lēmumi par LPSR VDM darbu un jau veiktā valsts drošības ministra 
nomaiņa bija jāapspriež un bez ierunām jāapstiprina LKP CK birojā. 1953. gada  
24. februārī šis jautājums tika iekļauts LKP CK biroja sēdes darba kārtībā. 
Kā liecina LKP CK arhīva dokumenti, tas notika īpašas slepenības atmosfērā. 
Slepeni bija visi biroja sēžu protokoli, bet konkrētā jautājuma izskatīšana tika 
izņemta arī no šīs lietvedības un iekļauta tā sauktajā sevišķajā mapē. Tā kā bija 

33 Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской 
ССР с кадрами. LNA_LVA, FPA-101_16_41a, 111. lp.
34 Справка о работе с кадрами МГБ Латвийской ССР. Turpat, 97. lp.; Справка о серьёзных 
недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской ССР с кадрами. Turpat,  
112. lp. Katrā no šiem dokumentiem norādīts atšķirīgs skaits, t. i., 65 un 66 darbinieki.
35 Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской 
ССР с кадрами. Turpat, 106., 108., 110. lp. 
36 Справка о серьёзных недостатках в работе Министерства Госбезопасности Латвийской 
ССР с кадрами. Turpat, 109. lp.



99

DZINTARS ĒRGLIS, INA STĀMERE, GINTS ZELMENIS, ARTURS ŽVINKLIS. LATVIJAS PSR VALSTS DROŠĪBAS 

saņemts norādījums kritizēt, tad LKP CK biroja locekļi aizrunājās tik tālu, ka bija 
gatavi jebkuru lopu nobeigšanās gadījumu kolhozos barības trūkuma dēļ vai 
ugunsgrēku graudu kaltē pasludināt par “naidīgo elementu” darbības rezultātu, 
pret kuru necīnās čekisti. VDM darbiniekiem pat pārmeta, ka viņi nereaģējot 
uz izteikumiem sapulcēs un neuzsākot krimināllietas par pretpadomju darbību, 
jo “bijis gadījums, kad partijas apgabala komitejas darbinieks tikšanās reizē ar 
vēlētājiem stāstījis, kā esot vēlēta saeima, bet viņam kliegts pretī – nē, tā nebija, 
viņš stāstījis, kā notiek vēlēšanas Amerikā, bet viņam kliegts – melo”.37 Būtībā 
tika prasīts ar represiju veikšanu pārslogotajiem čekistiem apcietināt jebkuru, 
kas atļāvies sapulcēs iebilst partijas darbiniekiem, lai ko viņi arī runātu.

Vienlaikus CK biroja sēdē izskanēja visai pamatoti pārmetumi par čekistu 
uzvedību sadzīvē. Piemēram, tika nosodīts gadījums kādā Smiltenes rajona ēdnīcā, 
kur galējā trūkumā iedzīto kolhoznieku acu priekšā vairāki VDM darbinieki darba 
dienas vidū likuši uzklāt sev lielu galdu ar vīnu, degvīnu un bagātīgu daudzumu 
ēdamlietu. Atbildot uz tajā brīdī klātesošā CK biroja locekļa aizrādījumu par 
šādas rīcības nepieļaujamību, čekisti taisnojušies, ka viņi atnākuši papusdienot 
pēc nakts darba.38

Visbargāko kritiku izpelnījās jau bijušais LPSR valsts drošības ministrs 
A. Noviks. Viņam pārmeta ne tikai sliktu darbu ar kadriem, to kontroles un 
audzināšanas trūkumu, bet arī braucienus kopā ar padotajiem uz medībām un 
kopīgu alkohola lietošanu. Īpaši aktīvs nežēlastībā kritušā bijušā LPSR galvenā 
čekista tirdīšanā bija LKP CK sekretārs Arvīds Pelše (1899–1983), kurš biroja sēdē 
pat centās izdibināt dzēriena marku, jo, pēc viņa un citu biroja locekļu ziņām, tas 
esot bijis viskijs. A. Noviks braukšanu medībās bija spiests atzīt, tomēr jelkādu 
alkohola lietošanu noliedza.39 Uzstāšanās noslēgumā A. Pelše ieteica izraudzīties 
kadrus darbam čekā no universitātes un pedagoģiskā institūta studentu – 
padomju garā noskaņotu komjauniešu un komunistu – vidus.

Vienlaikus tieši šajā sēdē un tieši A. Pelše izteica domu, ka čekistiem, kuri 
neprot latviešu valodu, to kaut kādā noteiktā termiņā būtu jāuzdod apgūt.40 
Tādējādi iespējams, ka 1953. gada 24. februāra LKP CK biroja sēdē pirmo reizi 
tika norādīts uz latviešu valodas apguves nepieciešamību kā LPSR VDM kadru 
izglītošanas darba sastāvdaļu. Šeit rodama pirmā norāde uz vēlāko sociālpolitisko 
fenomenu, kas pazīstams kā nacionālkomunisms. 

A. Noviku šaustošajai A. Pelšes kritikai sekoja LPSR Ministru padomes 
priekšsēdētāja Viļa Lāča (1904–1966) daudz maigāka runa, kurā bija arī daži labi 
A. Novikam veltīti vārdi: “Viņš ir ļoti labs pret saviem darbiniekiem, pret kadriem. 

37 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 118. lp.
38 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 120. lp.
39 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 123. lp.
40 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 123., 124. lp.
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Tas ir labi, darbiniekus ir jāmīl, taču, ja mīlestība padara priekšnieku aklu [..] un 
viņš sāk skatīties caur pirkstiem, tas pārvēršas par negatīvu parādību.”41

Biroja sēdē ar samērā īsu uzrunu uzstājās arī jaunieceltais LPSR valsts drošības 
ministrs N. Kovaļčuks. Viņš konstatēja, ka stāvoklis visās LPSR VDM darba līnijās ir 
atzīstams par neveselīgu un sliktu.42

Sēdes noslēgumā biroja locekļi vienbalsīgi nolēma par A. Novikam 
piemērojamo partijas sodu. Viņam tika izteikts stingrais rājiens bez ieraksta 
uzskaites kartītē, izslēdzot no LKP CK biroja locekļu sastāva.43 Reizē ar to LKP 
CK birojs pieņēma apjomīgu lēmumu “Par nopietniem trūkumiem Latvijas PSR 
VDM darbā ar kadriem”, kurā kā ļoti būtiska problēma atzīmēta latviešu tautības 
čekistu kadru trūkums un uzsvērta nepieciešamība daudz enerģiskāk virzīt tieši 
latviešu tautības VDM darbiniekus vadošos amatos.44

Bijušais valsts drošības ministrs A. Noviks tika atzīts par vainīgu pārlieku 
draudzīgu attiecību uzturēšanā ar atsevišķiem viņam padotajiem ministrijas 
darbiniekiem, braukšanu kopā ar viņiem medībās, piedalīšanos organizētās 
iedzeršanās un uz tā pamata veiktā padoto pieļauto trūkumu un amorālo 
izpausmju piesegšanā.45

Starp citu, neraugoties uz saņemto kritiku un amata zaudēšanu, A. Noviks 
turpināja piedalīties medībās arī vēlāk, kas vienā reizē viņam beidzās traģikomiski. 
Drīz pēc atcelšanas no LPSR valsts drošības ministra amata A. Noviks vienās 
medībās tika nejauši sašauts un ievainots visai intīmā vietā. Šis nelaimes 
gadījums ar A. Noviku bija noticis tāpēc, ka viens no medniekiem, kā tas minēts 
dokumentā, “medību laikā noturējis Noviku par meža cūku un izšāvis”.46

Līdztekus LKP CK biroja 1953. gada 24. februāra sēdes lēmumam tika 
pieņemts speciāls pielikums “Pasākumu plāns darba uzlabošanai ar kadriem 
Latvijas PSR Valsts drošības ministrijā”, kas arī bija pilnīgi slepens. Šis izvērstais 
plāns paredzēja daudzus pasākumus, kuriem, pēc tā sastādītāju domām, 
vajadzētu tikt galā ar problēmām VDM darbā. Plānā bija iecerēts nostiprināt 
LPSR VDM struktūrvienības ar “politiski nobriedušiem” un kvalificētiem kadriem. 
Vispirms šādi bija paredzēts nokomplektēt centrālā aparāta izlūkošanas, 
pretizlūkošanas, izmeklēšanas daļas, VDM robežapsardzības aparātu, kā arī VDM 
Liepājas apgabala pārvaldes Dundagas, Talsu un Kuldīgas rajona daļas, Rīgas 
apgabala pārvaldes Jelgavas, Rīgas, Gulbenes, Cesvaines un Cēsu rajona daļas un 

41 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 124. lp. 
42 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 126. lp.
43 Бюро ЦК КП Латвии 24 февраля 1953 г. Turpat, 127. lp.
44 Постановление бюро ЦК КП Латвии. Протокол № 30 § 6 от 24 февраля 1953 г. О серьёзных 
недостатках в работе МГБ Латвийской ССР с кадрами. Turpat, 10., 13. lp.
45 Постановление бюро ЦК КП Латвии. Протокол № 30 § 6 от 24 февраля 1953 г. О серьёзных 
недостатках в работе МГБ Латвийской ССР с кадрами. Turpat, 12. lp.
46 Izziņa par A. Novika piedalīšanos malu medībās 1953. gadā. LNA_LVA, F2640_1_466, 160. lp.
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47 План мероприятий по улучшению работы с кадрами в МГБ Латвийской ССР. LNA_LVA, 
FPA-101_16_41a, 15. lp.
48 План мероприятий по улучшению работы с кадрами в МГБ Латвийской ССР. Turpat, 15., 
16. lp.

V. Valtmanes līķis pēc viņas pašnāvības Latvijas PSR Valsts drošības 
ministrijas Ventspils pilsētas daļā. 1952. gada septembris. LNA_LVA, 
F1986_1_21630, 253.f lp.

Daugavpils apgabala pārvaldes Rēzeknes, Līvānu un Ludzas rajona daļas.47 Nebija 
gan īsti skaidrs, kur šādus darbinieku kadrus ņemt. Visticamāk, pastāvēja iespēja 
tos atsūtīt no PSRS VDM kadru rezervēm, bet tas automātiski nozīmētu, ka šie 
darbinieki neprastu latviešu valodu un faktiski turpinātos iepriekšējā prakse LPSR 
VDM kadru komplektēšanā.

1953. gada februārī–aprīlī pēc plāna bija paredzēts celt VDM vadošā un 
operatīvā sastāva “idejiski politisko līmeni,” liekot čekistiem “padziļināti apgūt 
PSKP XIX kongresa materiālus un biedra J. V. Staļina ģeniālo darbu “Sociālisma 
ekonomiskās problēmas PSRS””. Tāpat čekistiem bija paredzēts organizēt lekciju 
ciklu “Ļeņina–Staļina partija – valsts drošības orgānu organizatore un vadītāja; 
par ļeņiniski-staļinisko stilu darbā; par modrību; par partijas un valsts disciplīnas 
ievērošanu; par darbu izpildes kontroles organizēšanu; par darba plānošanu, 
mērķtiecību un lietišķumu darbā”.48
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Lai panāktu latviešu tautības čekistu skaita pieaugumu svarīgākajos amatos, 
1953. gada maijā bija plānots vadošam darbam LPSR VDM izraudzīties 25 vietējās 
tautības atbildīgus partijas, padomju un saimnieciskos darbiniekus. Pirms tam – 
1953. gada martā un aprīlī tika plānots veikt LPSR VDM personālsastāva atestāciju, 
nokomplektējot perspektīvu darbinieku grupu izvirzīšanas rezervei vadošiem 
amatiem un īpašu uzmanību pievēršot latviešu tautības kadru audzināšanai.49

Plānā bija padomāts arī par čekistu ģimenes locekļiem, līdz 1953. gada  
25. martam uzlabojot LPSR VDM klubu darbu. VDM darbinieku sievām un 
bērniem tāpat bija paredzētas lekcijas un pārrunas “par partijas XIX kongresa 
lēmumiem, par biedra Staļina darbu “Sociālisma ekonomiskās problēmas PSRS”, 
par modrību, par starptautisko stāvokli, par komunistisko morāli, par bērnu 
audzināšanu, par veselības saglabāšanu”.50

Secinājumi

Lai gan tēmas izpētē ir sperti tikai pirmie soļi un nākotnē jāveic būtisks 
pētnieciskais darbs, gūtie rezultāti jau tagad ļauj secināt, ka iniciatīva kadru 
politikas maiņai LPSR VDM 1953. gada janvārī–martā, iespējams, varēja nākt no 
L. Berijas, tomēr pagaidām šis pieņēmums nav dokumentāri pierādāms. Tomēr 
jāņem vērā, ka ne LKP CK birojs, ne LPSR Valsts drošības ministrija šādu iniciatīvu 
izrādīt nevarēja. Arī krimināllietas ierosināšana par čekistu noziedzīgo rīcību 
notika tikai pēc ministru nomaiņas un, iespējams, pēc tieša Maskavas rīkojuma, 
jo līdz šim izpētītie arhīva dokumenti ļauj secināt, ka LPSR VDM vadība gatavojās 
aprobežoties vienīgi ar vainīgo VDM darbinieku administratīvu un disciplināru 
sodīšanu.

LKP CK biroja 1953. gada 24. februāra sēde tika sasaukta, lai apstiprinātu 
Maskavā pieņemtos lēmumus kadru politikas jautājumos LPSR VDM iestādēs. 
Vienlaikus šajā CK biroja sēdē pirmo reizi izskanēja viedoklis par nepieciešamību 
noteiktos termiņos LPSR VDM darbiniekiem apgūt latviešu valodu. Protams, 
būtu aplami uzskatīt, ka latviešu kadru skaita pieaugums padomju valsts drošības 
iestādēs automātiski varēja padarīt tās humānākas vai tiesiskākas. Kā liecina šajā 
rakstā minētie fakti, konkrētu čekistu noziedzīgā rīcība nebija atkarīga no viņu 
tautības.

49 План мероприятий по улучшению работы с кадрами в МГБ Латвийской ССР. Turpat, 16., 
17. lp. 
50 План мероприятий по улучшению работы с кадрами в МГБ Латвийской ССР. Turpat, 17. lp. 
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DZINTARS ĒRGLIS, INA STĀMERE, GINTS ZELMENIS, ARTURS ŽVINKLIS

THE STATE SECURITY INSTITUTIONS OF THE LATVIAN SSR 
IN 1953: ON THE EVE OF TRANSITION, 
JANUARY–MARCH 1953

One of the main foundations of the Stalinist system together with the 
apparatus of the Communist Party were the state security institutions of the 
USSR and their subordinated local branches, including the Latvian SSR State 
Security Ministry, which were supposed to suppress any signs of discontent and 
keep the Soviet society in a constant atmosphere of fear.

The year 1953 became a turning point in the further existence of the Soviet 
Union, marked by the end of rule of the dictator Stalin. One of the Stalin’s closest 
confidants and co-workers, Lavrenty Beria (1899–1953), started a fast and 
radical process of destalinization soon after the dictator’s death. Contrary to the 
currently held opinion that Beria took control over the personnel policies of the 
state security institutions only after Stalin’s death when he became the Minister 
of the Interior of the USSR, archive documents and the course of events show 
that at least in matters concerning the security institutions of the USSR Beria’s 
leadership began to be noticeable at least a month before Stalin’s death.

On 14 February 1953, without prior information to the Central Committee 
Bureau of the Communist Party of the Latvian SSR, Alfons Noviks (1908–1996) 
was removed from the office of the Minister of State Security of the Latvian 
SSR and replaced by Nikolai Kovalchuk (1902–1972). The arrival of such a high-
ranking official of the Moscow Secret Service obviously meant that Beria was 
preparing some very serious changes. Of course, it is possible that the leadership 
change in the security institutions of the Latvian SSR was contemplated by Stalin 
himself and just used by Beria to his own needs.

At the beginning of 1953, the main structural units of the central apparatus 
of the Latvian State Security Ministry were the First Department which dealt with 
the intelligence activities, and the Second, or counterintelligence, Department 
which fought against supposed foreign espionage activities. Containment of the 
national underground resistance movements and groups of armed combatants 
was the duty of the Department 2-N, while the preparation of criminal cases 
against those accused of anti-Soviet crimes was carried out by the Investigation 
Department. With the division of the territory of the Latvian SSR into three 
districts in 1952, there were accordingly organized the regional staffs of the 
State Security Ministry in Rīga, Daugavpils and Liepāja. All these measures, in 
fact, just copied the duties of the ministry’s central apparatus and considerably 
enlarged the number of bureaucrats.
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The most serious problem faced by the State Security Ministry of the Latvian 
SSR was a near disastrous lack of Latvian speakers among its staff. Secret service 
members of Latvian nationality almost all held lower positions of the ministry’s 
hierarchy. Stalinist terror, mass repressions and intimidation did not require 
servicemen with the knowledge of Latvian. Still, the policy that was based only 
on mass repressions was a lost and even dangerous cause for the regime itself, 
therefore, with the transition to the more traditional and organised police 
operations, the need for ethnic Latvian secret service cadres became more and 
more pressing. To find the necessary recruits, a special party conscription for 
Communists and proved loyalists to take the vacancies in the secret service 
was called for, and the best candidates were sent to work at the State Security 
Ministry.

A common practice used by the secret service officials was torture to force 
those accused in crimes against the state to confess. A more active campaign of 
the State Security Ministry against such wrongdoings was introduced right after 
the appointment of Kovalchuk to the minister’s office, and charges were now 
pressed against those members of the service guilty of such crimes.

To make an official confirmation and accept the decisions taken in Moscow 
concerning the leadership change in the Latvian SSR State Security Ministry, 
a special session of the Central Committee Bureau of the Communist Party of 
the Latvian SSR was called on 24 February 1953. During this session, an opinion 
about the necessity to set up terms and goals for the ministry officials to learn 
the Latvian language was expressed for the first time. This was the approach that 
a few years later became to be known as National Communism.

Keywords: KGB of the Latvian SSR, personnel policy of the KGB, minister of 
the State Security, Alfons Noviks, Nikolai Kovalchuk, Central Committee Bureau 
of the Communist Party of the Latvian SSR. 
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