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1983. gada politiskās represijas 
okupētajā latvijā

 
Rakstā aplūkotas 1983. gada politiskās tiesas prāvas okupētajā Latvijā, to norises gaita un 
raksturīgākās īpatnības. Sīkāk analizēts jēdziena “pretpadomju aģitācija un propaganda” 
saturs, kā arī likumīgais pamats apsūdzībām par “pretpadomju aģitāciju un propagandu”. 
Aplūkoti arī fakti par psihiatriskajām represijām Latvijas PSR 1983. gadā. Salīdzinot publicētajos 
PSKP CK arhīva dokumentos atrodamos datus, var secināt, ka politiskās represijas 1983. gadā 
pieauga ne tikai okupētajā Latvijā, bet arī visā PSRS kopumā.
Atslēgvārdi: Komunistiskā partija, krimināllieta, politiskās prāvas, politiskās represijas, 
pretpadomju aģitācija un propaganda, psihiatriskās represijas, Valsts drošības komiteja.

2013. gadā apritēja 30 gadu, kopš 1983. gadā Latvijas PSR (turpmāk LPSR) 
notika virkne politisko prāvu. Pieminot šos notikumus, Latvijas Nacionālā 
arhīva speciālisti 2013. gada beigās izveidoja virtuālo izstādi “1983. gada 
politiskās prāvas okupētajā Latvijā”.1 Tā kā izstāde satur vairāk reprezentatīva, 
nevis analītiska rakstura materiālu, tajā atrodamiem secinājumiem un 
vispārinājumiem par PSRS 20. gs. 80. gadu represīvās politikas īpatnībām, 
iespējams, trūkst pietiekami dziļa analītiskā pamatojuma. Izvēli pievērst 
īpašu uzmanību tieši 1983. gada politisko represiju kampaņai noteica arī 
daži citi apsvērumi. Pirmkārt, no PSRS pastāvēšanas pēdējās desmitgades 
tieši 1983. gadā politiskās represijas bija visvērienīgākās.2 Otrkārt, 1983. gada 
represijas miniatūrā parāda ārkārtīgi plašu politisko represiju spektru 
pēcstaļinisma periodā: tur bija gan “parasti” ieslodzījumi cietumos un 
labošanas darbu kolonijās, gan psihiatriskās represijas, kuru pastāvēšanu 
PSRS amatpersonas noliedza līdz pat PSRS sabrukumam; 1983. gadā 
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okupētajā Latvijā tika tiesāti gan pretošanās kustības “vecmeistari” I. Cālītis, 
L. Doroņina un G. Freimanis, kuriem tā bija jau trešā sodāmība, gan tā laika 
“jaunā paaudze” – J. Rožkalns un J. Vēveris, kuriem tā bija pirmā nopietnā 
sadursme ar PSRS represīvo sistēmu; tur bija gan cilvēks, kas kategoriski 
atteicās jebkādā veidā sadarboties ar Valsts drošības komitejas (turpmāk 
VDK) izmeklētājiem – G. Astra, gan arī cilvēks, kurš salūza un stāstīja visu, 
ko VDK no viņa prasīja. Treškārt, politiskās represijas Padomju Savienībā, 
tajā skaitā arī okupētajā Latvijā, ir ārkārtīgi plašs temats, tādēļ viena raksta 
ietvaros iespējams aplūkot tikai atsevišķus represiju aspektus salīdzinoši īsā 
laika posmā – šajā gadījumā tās politiskās represijas, kas notika 1983. gadā.

Raksta mērķis ir aplūkot 1983. gadā notikušās politiskās tiesas prāvas 
un ar tām saistītās represijas Latvijā kontekstā ar 20. gs. 80. gadu politisko 
represiju tendencēm PSRS kopumā. Par politiskajām prāvām šajā rakstā tiek 
saukti tie tiesas procesi, kas 1983. gadā bija ierosināti, pamatojoties uz LPSR 
Kriminālkodeksa 65. pantu (pretpadomju aģitācija un propaganda) un ko 
izmeklēja VDK.3 Kopumā šajā gadā bija iztiesātas sešas šādas lietas un to 
ietvaros tika represēti deviņi cilvēki – Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints Cālītis, 
Lidija Doroņina, Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Ģederts Melngailis, Jānis 
Rožkalns un Jānis Vēveris.4

Jāatzīmē, ka krimināllietas, kas 1983. gadā bija ierosinātas, pamatojoties 
uz minēto Kriminālkodeksa 65. pantu, nebija vienīgās, ko izmeklēja VDK. Vēl 
trīs krimināllietas, kuru ietvaros tika tiesāti septiņi cilvēki, bija ierosinātas par 
bēgšanas mēģinājumiem no PSRS. Šie cilvēki tika apsūdzēti par LPSR Krimi-
nālkodeksa 78. panta – nelikumīga izbraukšana uz ārzemēm – pārkāpšanu.5 
Vēl divās krimināllietās deviņi cilvēki tika tiesāti par kontrabandu.6 Arī šīs 
lietas izmeklēja VDK, taču to specifika bija atšķirīga. Visu šo lietu kompleksa 
analīze būtu pārāk plaša vienam rakstam, tādēļ šajā rakstā analizētas tiks 
tikai tās krimināllietas, kas 1983. gadā bija ierosinātas par pretpadomju aģi-
tāciju un propagandu.

“Gaismas akcijas” lietas hronoloģija

1983. gada politisko vajāšanu kampaņas formālais iegansts bija Paula 
Kļaviņa un citu rietumu trimdas latviešu izveidotās organizācijas “Gaismas 
akcija” pretpadomju darbība. Šī organizācija 20. gs. 70. gados bija nodibi-
nājusi sakarus ar cilvēkiem Latvijā, pārsvarā ticīgajiem, diezgan veiksmīgi 
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nodarbojās ar informācijas apmaiņu, kas “dzelzs priekškara” apstākļos bija 
ārkārtīgi bīstami un sarežģīti, informēja dažādas rietumu organizācijas un 
valdību pārstāvjus par represijām okupētajā Latvijā, kā arī rīkoja dažādas ak-
cijas latviešu politieslodzīto aizstāvībai.7 Saprotams, ka šādas aktivitātes un 
kontaktus Latvijas Komunistiskās partijas (turpmāk LKP) un VDK amatper-
sonas centās maksimāli ierobežot – cilvēkus, kurus Latvijā turēja aizdomās 
par sadarbību ar “Gaismas akciju”, izsekoja, laiku pa laikam sauca uz prati-
nāšanām, viņu dzīvesvietās rīkoja kratīšanas u.tml. Kulmināciju šī “Gaismas 
akcijas” un PSRS varas institūciju konfrontācija sasniedza 1983. gadā, kad 
VDK ierosināja pret šo organizāciju krimināllietu. Faktiski krimināllietu pret 
“Gaismas akciju” VDK izmantoja pat ne tik daudz pret pašu šo organizāciju, 
kā pret dažādām brīvdomības izpausmēm un nelegālas informācijas apriti 
Latvijā vispār, jo vairākumam notiesāto sadarbība ar “Gaismas akciju” tā arī 
netika pierādīta, ciktāl PSRS politiskajās prāvās vispār var runāt par pierādī-
šanu, bet pati šī krimināllieta vēlāk tika sadalīta vairākās atsevišķās krimināl-
lietās, par ko runa būs tālāk.

VDK praktiskā gatavošanās 1983. gada represiju kampaņai, visticamāk, 
sākās 1982. gada beigās, taču konkrētāk precizēt, kāds dokuments vai no-
tikums būtu uzskatāms par šīs kampaņas sākumu, pašlaik nav iespējams. 
Diezgan droši var apgalvot, ka PSRS līmenī zināma virzība uz represīvās 
politikas pastiprināšanu ir saistāma ar ilggadējā PSRS VDK priekšsēdētā-
ja Jurija Andropova kļūšanu par Padomju Savienības Komunistiskās par-
tijas (turpmāk PSKP) Centrālās Komitejas (turpmāk CK) ģenerālsekretāru, 
t.i., PSRS faktisko vadītāju 1982. gada novembrī. Vai, kad un kādā formā 
PSRS centrālo varas institūciju pārstāvji ir devuši kādus vadošus norādīju-
mus par represiju kampaņas uzsākšanu LKP un / vai VDK amatpersonām, 
par to autora rīcībā ziņu nav, taču fakts, ka 1983. gadā represiju intensitā-
te pastiprinājās visā Padomju Savienībā, par ko runa būs tālāk, vedina uz 
domu, ka šādi norādījumi ir bijuši. Lai nu kā, 1982. gada 28. decembrī divos 
LPSR laikrakstos – LKP CK laikrakstā “Cīņa” un Latvijas komjaunatnes CK 
laikrakstā “Padomju Jaunatne” – vienlaikus tika publicēts raksts “Pieķerti 
nozieguma vietā”. Tajā bija rakstīts par “Gaismas akcijas” saistību ar ASV 
Centrālo izlūkošanas pārvaldi (turpmāk CIP), citām ārzemju latviešu orga-
nizācijām, kuras arī finansējot rietumvalstu speciālie dienesti, un tie visi iz-
vērš graujošu darbību Latvijā, tādēļ tos gaida “pieķeršana nozieguma vietā”8.  
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Pasaules Brīvo latviešu apvienības sagatavotais Lidijas Doroņinas biogrāfijas 
apraksts. Dokuments nav datēts, tā aptuvenais tapšanas laiks – 1983. gada otrā puse 

(ne agrāk kā 11. augusts) vai beigas. LVVA, 2197. f., 1v. apr., 63. l., 262. lp.
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Līdzīgus biogrāfiju aprakstus Pasaules Brīvo latviešu apvienība sagatavoja arī par 
citiem latviešu politieslodzītajiem Padomju Savienībā. Šādi un dažādi citi apraksti 

par politiski represētajiem cilvēkiem okupētajā Latvijā tika izplatīti dažādām 
cilvēktiesību un politieslodzīto aizsardzības organizācijām visā pasaulē, presei utt.
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Turpmākie notikumi liecina, ka šis raksts acīmredzot bija tapis, lai sabiedrī-
bas acīs ideoloģiski sagatavotu gaidāmās represijas pret “Gaismas akciju”. 
Tātad var secināt, ka gatavošanās represiju kampaņai faktiski bija sākusies 
vismaz 1982. gada decembrī.

Formālais pamats krimināllietas ierosināšanai par pretpadomju aģitāciju 
un propagandu bija kāda pilsoņa Ērika Kārkliņa iesniegumi Valsts drošības 
komitejai. Šajos iesniegumos viņš ziņoja par to, ka Ģederts Melngailis viņam 
piedāvājis pavairot “Gaismas akcijas” dokumentus un mēģinājis pārdot 
ārzemēs izdotu Bībeli.9 Zīmīgi, ka pirmo ziņojumu Ē. Kārkliņš VDK bija 
iesniedzis jau 1982. gada 31. augustā,10 taču tobrīd nekādas represijas pret 
Ģ. Melngaili uzsāktas netika. Savukārt 1983. gada 5. janvārī abus Ē. Kārkliņa 
ziņojumus VDK “izziņas orgāna priekšnieks” S. Zukulis “saskaņā ar Latvijas 
PSR VDK priekšsēdētāja ģenerālmajora b. Pugo11 rīkojumu” nodeva VDK 
Izmeklēšanas daļai “šo materiālu izskatīšanai un lemšanai par krimināllietas 
ierosināšanu”12. Tātad redzams, ka iniciatīva krimināllietas ierosināšanai 
nāca no LPSR VDK vadības un tā nebija VDK zemāko darbinieku patstāvīga 
iniciatīva.

Tomēr arī šie pilsoņa Ē. Kārkliņa iesniegumi bija tikai krimināllietas 
ierosināšanas formālais pamats. No dokumentiem redzams, ka krimināllietai, 
kas 1983. gada janvārī tika ierosināta par pretpadomju aģitāciju un 
propagandu, faktiskais pamats bija VDK 5. daļas (Ideoloģiskās diversijas 
apkarošana) veidotās operatīvās lietas.13 Dokumenti, kuros minētas VDK 
operatīvās izstrādes lietas, atrodamas gandrīz visās 1983. gada VDK 
izmeklētajās krimināllietās, kas bija ierosinātas par pretpadomju aģitāciju un 
propagandu.14 Vairākums šo operatīvo lietu 1989.–1991. gadā tika aizvests uz 
Krieviju, daļa iznīcināta un / vai šobrīd nav pieejama, tādēļ var tikai minēt – 
kāda informācija un par kādu laiku tajās bija savākta. Taču jau pašu šo lietu 
minēšana dokumentos apliecina faktu, ka vairākums, bet, iespējams, ka visi 
1983. gada politiskajās prāvās tiesātie cilvēki tika “operatīvi izstrādāti” jau 
kādu laiku pirms krimināllietu ierosināšanas un aresta. 

Par 1983. gada politisko represiju kampaņas praktisko sākumu var uz-
skatīt 1983. gada 5.–7. janvāri. 5. janvārī LPSR VDK amatpersonas pieņēma 
lēmumu ierosināt krimināllietu “par veiktās pretpadomju aģitācijas faktu”, 
kuru “1982. gadā Latvijas PSR teritorijā veikušas personas, uzturošas sakarus 
ar ārzemju pretpadomju organizāciju “Gaismas akcija””15. Tajā pašā dienā 
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tika pieņemti arī lēmumi par kratīšanām 19 cilvēku dzīvesvietās, to skaitā 
pie Gunāra Astras, Inta Cālīša, Lidijas Doroņinas, Jāņa Rožkalna, Jāņa Vē-
vera u.c.16 5. janvāra pēcpusdienā notika pirmā kratīšana – VDK darbinieki 
izkratīja Eliasa Tumeļkana dzīvokli Jaunjelgavā,17 kā arī divas pratināšanas – 
E. Tumeļkans tika nopratināts pēc kratīšanas viņa dzīvoklī18 un pēc minētā 
ziņojuma iesniegšanas tika nopratināts arī Ē. Kārkliņš.19 5. janvārī notika arī 
pirmais arests – uz ielas ceļā uz māju tika arestēts Ģederts Melngailis.20 

Tomēr galvenais trieciens tika īstenots 6. janvārī. Šīs dienas rītā, laikā no 
plkst. 6.25 līdz 7.40, sākās kratīšana 14 dzīvokļos, pārsvarā Rīgā. Lielākā 
daļa no tām turpinājās vairākas stundas līdz pat pēcpusdienai, lai gan bija 
arī izņēmumi.21 Kratīšana Gunāra Astras ģimenes dzīvesvietā turpinājās 
divu dienu garumā, un tā bija ilgākā no šajās dienās veiktajām kratīšanām.22 
6. janvāra pēcpusdienā un vakarā, kad daļa rīta pusē sākto kratīšanu jau 
bija pabeigta, tika veiktas vēl četras kratīšanas.23 Paralēli kratīšanām sākās 
pratināšanas – kopumā šajā dienā tika nopratināti 25 cilvēki,24 to skaitā arī 
tādi, kuru dzīvesvietās kratīšana netika rīkota. Divi cilvēki – Lidija Doroņina 
un Jānis Vēveris – pēc kratīšanām viņu dzīvokļos un tām sekojošajām 
pratināšanām tika arestēti.25 6. janvāra vakarā bija aizturēta arī Zviedrijā 
dzīvojoša latviete Baiba Vītoliņa ar meitu Ilgu, kuras tobrīd viesojās Rīgā.26 
Acīmredzot visu šo darbību apjoms prasīja tik lielus VDK resursus – 6. janvārī 
kratīšanas, pratināšanas un arestus vadīja un īstenoja vairāk nekā 70 VDK 
darbinieku,27 ka visām plānotajām darbībām VDK darbinieku nepietika, tādēļ 
kratīšanas un pratināšanas turpinājās arī 7. janvārī.28 Kopumā no 1983. gada 
5. līdz 7. janvārim trīs cilvēki tika arestēti, kratīšanas notika 20 dzīvokļos, 
kā arī G. Freimaņa vasarnīcā un I. Cālīša darbavietā.29 Šo trīs dienu laikā 
tika nopratināti 30 cilvēki, bet Ģ. Melngaili, G. Roguli un B. Vītoliņu VDK 
darbinieki šajā laikā paspēja nopratināt divreiz. Aizturētā B. Vītoliņa drīz 
vien tika atbrīvota un pēc dažām dienām varēja atgriezties Zviedrijā, taču 
pret viņu un viņas meitu VDK darbinieki izturējās demonstratīvi brutāli,30 kas 
vedina domāt, ka viņas aizturēšana tika veikta drīzāk iebaidīšanas nolūkos. 
Rezultātā par B. Vītoliņas aizturēšanu un VDK sākto vajāšanas kampaņu 
Latvijā pēc viņas atgriešanās mājās drīz vien kļuva zināms ārzemēs.31

Pēc šī pirmā trieciena 5.–7. janvārī sākās ilgstoša pretpadomju darbību 
izmeklēšana vairāku mēnešu garumā. VDK regulāri pratināja arestētos, 
sauca uz pratināšanām dažādus cilvēkus, rīkoja jaunas kratīšanas, pētīja šajās 
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kratīšanās izņemtos materiālus, veica tiem ekspertīzes utt. Pavasarī notika 
jauni aresti – 28. martā arestēja Gunāru Freimani,32 11. aprīlī – Intu Cālīti,33 bet 
20. aprīlī – Jāni Rožkalnu.34

Maija otrajā pusē šī 5. janvārī ierosinātā krimināllieta tika sadalīta četrās 
atsevišķās krimināllietās: viena lieta pret L. Doroņinu un Ģ. Melngaili, otra – 
pret J. Rožkalnu un J. Vēveri, trešā – G. Freimani (septembrī šīs lietas ietvaros 
bija uzsākta arī tiesvedība pret G. Astru), ceturtā – pret I. Cālīti.35 Oficiāli to 
pamatoja ar to, ka sadalītajās lietās tiesātie cilvēki “savā noziedzīgā darbībā 
nav saistīti ar citām šajā lietā pie kriminālatbildības sauktām personām un 
krimināllietas sadalīšana neietekmēs vispusīgu, pilnīgu un objektīvu lietas 
izmeklēšanu un izskatīšanu tiesā”36. Šāds pamatojums gan nešķiet pārliecinošs, 
jo lietās ir atrodami dokumenti, kas parāda, piemēram, I. Cālīša saistību ar 
Ģ. Melngaili37 vai I. Cālīša saistību ar G. Astru, 38 lai gan katrs no viņiem tika 
tiesāts atsevišķā krimināllietā. Arī J. Rožkalns ir minējis, ka viņš agrāk pazinis 
G. Astru un citus cilvēkus, kas vēlāk tiesāti 1983. gada krimināllietās.39 No 
otras puses, nekādi pierādījumi par to, ka I. Cālītis vai G. Astra būtu bijuši tieši 
saistīti ar “Gaismas akciju”, lietās neparādās, ja vien par šādu pierādījumu 
neuzskata jebkādu brīvas informācijas izplatīšanu. Iespējams, ka par janvārī 
ierosinātās krimināllietas sadalīšanas iemeslu varēja kļūt arī Komunistiskās 
partijas un / vai VDK vadītāju neoficiāli norādījumi, kas dokumentos nav 
fiksēti, – šāda prakse PSRS bija ierasta lieta. Piemēram, ja visi arestētie tiktu 
tiesāti kopā, tad saskaņā ar tā laika Latvijas PSR Kriminālkodeksu to varētu 
definēt kā organizētu grupu. Taču tādā gadījumā vietējiem partijas un VDK 
funkcionāriem pašiem varēja draudēt nepatikšanas “pa partijas līniju”: 
PSKP CK vadība varētu sākt interesēties – kādēļ tik liela noziedzīga grupa 
varēja ilgstoši izvērst pretpadomju darbību un kāpēc vietējie orgāni to nav 
pārtraukuši jau agrāk. Apstākļos, kad Kompartijas iekšienē pastāvīgi notika 
dažādas intrigas, kāds partijas amatpersonu grupējums šādu faktu varēja 
izmantot, lai mēģinātu iekļūt augstākos amatos, tādā veidā apdraudot esošo 
amatpersonu stāvokli. Tomēr liecību trūkuma dēļ šis pieņēmums uzskatāms 
par hipotēzi.

1983. gada otrajā pusē izmeklēšanas darbības pakāpeniski tuvojās beigām 
un sākās šo lietu izskatīšana tiesā. Pirmā līdz tiesai nonāca krimināllieta, kurā 
par sabiedriski bīstamiem nodarījumiem bija apsūdzēti Lidija Doroņina un 
Ģederts Melngailis. Šie sabiedriski bīstamie nodarījumi bija “Gaismas akci-
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jas” uzsaukuma, ārzemju latviešu laikrakstu un citu apmelojoša satura pret-
padomju tekstu lasīšana un izplatīšana (apsūdzības rakstu satura sīkāka ana-
līze būs tālāk). Šīs lietas izmeklēšana bija pabeigta jau jūnija beigās,40 un no 
29. jūlija līdz 11. augustam to izskatīja LPSR Augstākā tiesa. Faktiski tiesā pie-
dalījās tikai L. Doroņina, jo Ģ. Melngaili jūnija sākumā Rīgas republikāniskās 
psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstu komisija bija atzinusi par nepieskaitāmu 
(par ko sīkāk runāts tālāk), tādēļ tiesas procesā viņam piedalīties neļāva.41 Kā 
jau bija gaidāms, pamatojoties uz šo slēdzienu, tiesa nolēma Ģ. Melngaili ie-
vietot speciālā psihiatriskā slimnīcā.42 Savukārt L. Doroņinai tiesa piesprieda 
reālu brīvības atņemšanu, tomēr tiesas spriedumā noteiktais sods viņai bija 
par gadu īsāks, nekā bija prasījis prokurors (sk. 1. tabulu).

Mēnesi vēlāk – no 14. līdz 23. septembrim – LPSR Augstākā tiesa izskatīja 
krimināllietu pret Intu Cālīti. Arī viņam tiesa piesprieda salīdzinoši vieglāku 
sodu, nekā bija pieprasījis prokurors. Lai arī kopējo brīvības atņemšanas 
laiku – sešus gadus – tiesa noteica tādu pašu kā bija prasījis prokurors, tomēr 
atšķīrās proporcija – cik ilgu laku I. Cālītim jāpavada cietumā. Prokurors 
prasīja trīs gadus cietumā, bet tiesa piesprieda divus gadus (sk. 1. tabulu). 
Piespriestā ieslodzījuma laika sadalījuma starpība starp cietumu un koloniju 
sākotnēji var izskatīties nenozīmīga, taču, pēc I. Cālīša teiktā, cietums 
ir uzskatāms par smagāku soda veidu nekā kolonija, t.i., koncentrācijas 
nometne.43

Jau septembra sākumā izmeklēšana bija pabeigta arī krimināllietā 
pret Jāni Rožkalnu un Jāni Vēveri,44 taču lietas iztiesāšana aizkavējās.45 
Augstākajā tiesā šīs krimināllietas izskatīšana notika no 21. novembra līdz 
7. decembrim. Kā jau bija gaidāms, gan J. Rožkalnu, gan J. Vēveri tiesa atzina 
par vainīgiem pretpadomju sacerējumu izgatavošanā, izplatīšanā, taču, 
līdzīgi kā L. Doroņinai un I. Cālītim, tiesas piespriestais sods viņiem abiem 
bija mazāks nekā prokurora prasītais. Jāatzīmē, ka J. Rožkalnam starpība 
starp prokurora prasīto sodu un tiesas piespriesto sodu bija vislielākā no 
1983. gada politiskajās prāvās tiesātajiem (sk. 1. tabulu).

1983. gada decembrī tiesa izskatīja arī krimināllietu pret Gunāru Freimani 
un Gunāru Astru. Jāatzīmē, ka G. Astra bija arestēts tikai 15. septembrī.46 
Var tikai minēt, kādēļ G. Astras arests notika tik vēlu – astoņus mēnešus pēc 
vajāšanu kampaņas sākuma, lai gan pirmā kratīšana viņa dzīvesvietā notika 
jau 6. janvārī. Viena no versijām, ka VDK pret Gunāru Astru “nebija pietiekošu 
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apsūdzības pierādījumu”47, neizklausās pārliecinoša – pierādījumu trūkums 
nekad nebija šķērslis kādas personas vajāšanai, ja to prasīja Komunistiskās 
partijas un / vai VDK augstākās amatpersonas. Turklāt 6.–7. janvāra 
kratīšanās G. Astras dzīvesvietā tika izņemts ļoti daudz materiālu, kas pēc 
tam apsūdzības rakstā un spriedumā tika kvalificēti kā pretpadomju. Līdz 
ar to, no šāda viedokļa raugoties, izmeklēšanai netrūka pierādījumu viņa 
saukšanai pie kriminālatbildības.48 Lai nu kā, Gunārs Astra kļuva par pēdējo, 
kurš 1983. gadā tika arestēts par pretpadomju aģitāciju un propagandu.

Jau aresta dienā G. Astra paziņoja, ka atsakās no piedalīšanās izmeklēšanā, 
atsakās atzīt sevi par vainīgu, uzskata, ka “kaut kādu paskaidrojumu sniegšana 
izmeklēšanas orgāniem ir nevajadzīga un bezmērķīga,” kā arī atteicās 
parakstīt pratināšanas protokolu.49 Šādu nostāju G. Astra konsekventi izturēja 
līdz pat izmeklēšanas beigām.50 Tas, iespējams, bija viens no iemesliem, kādēļ 
izmeklēšana pret G. Astru neieilga – no viņa VDK tāpat neko nespēja uzzināt, 
un oktobra beigās izmeklēšana pret viņu bija pabeigta.51

Tiesas sēde pret Gunāru Astru un Gunāru Freimani sākās 1983. gada 
1. decembrī un turpinājās līdz 19. decembrim. Savu slaveno pēdējo vārdu 
G. Astra teica 15. decembrī. Savukārt 19. decembrī tiesa pasludināja 
spriedumu – Gunāram Astram tika piespriesta brīvības atņemšana uz 
septiņiem gadiem sevišķa režīma labošanas darbu kolonijā un pieci gadi 
nometinājumā – tieši tāds sods, kādu bija prasījis prokurors. Turklāt viņš bija 
vienīgais no 1983. gada politiskajās prāvās tiesātajiem, kuru tiesa atzina par 
sevišķi bīstamu recidīvistu.52 Savukārt Gunāram Freimanim tiesa piesprieda 
mazāku sodu, nekā bija prasījis prokurors (sk. 1. tabulu).

Aplūkojot piespriestos sodus, šajās 1983. gada politiskās prāvās parādās 
kāda neparasta īpatnība – vairākumam represēto tiesas piespriestais sods 
ir mazāks vai salīdzinoši vieglāks, nekā prokurora prasītais (sk. 1. tabulu). 
Šis fakts ir pretrunā ar izplatīto uzskatu, ka PSRS politiskajās prāvās 
apsūdzētajiem tiesa piesprieda tādu sodu, kādu prasīja prokurors.53 Vai 
šī tendence ir raksturīga tikai 1983. gada politiskajām prāvām vai arī tāda 
parādījās jau agrāk – tas acīmredzot būtu īpaša pētījuma vērts temats, taču 
pašlaik var konstatēt, ka 1983. gada politiskajās prāvās šī īpatnība bija ļoti 
izteikta. 
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   1. tabula

1983. gada politiskajās prāvās prokurora prasīto sodu  
salīdzinājums ar tiesas piespriestajiem sodiem*

Vārds, 
uzvārds

Prokurora prasītais sods Tiesas piespriestais sods

Gunārs 
Astra

Brīvības atņemšana uz 7 gadiem 
sevišķa režīma labošanas darbu 
kolonijā, 
nometinājums līdz 5 gadiem, 
atzīt par sevišķi bīstamu recidīvistu54

Brīvības atņemšana uz 7 gadiem sevišķa 
režīma labošanas darbu kolonijā, 
nometinājums uz 5 gadiem, 
atzīts par sevišķi bīstamu recidīvistu55

Jānis 
Barkāns

Brīvības atņemšana uz 4 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā56

Brīvības atņemšana uz 4 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā57

Ints Cālītis Brīvības atņemšana uz 6 gadiem, no 
kuriem pirmos 3 gadus izciest cietumā, 
pārējo laiku stingra režīma labošanas 
darbu kolonijā58

Brīvības atņemšana uz 6 gadiem, no 
kuriem pirmos 2 gadus izciest cietumā, 
pārējo laiku stingra režīma labošanas 
darbu kolonijā59

Lidija 
Doroņina

Brīvības atņemšana uz 6 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā,

nometinājums uz 3 gadiem60

Brīvības atņemšana uz 5 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā, 

nometinājums uz 3 gadiem61

Gunārs 
Freimanis

Brīvības atņemšana uz 4 gadiem 
sevišķa režīma labošanas darbu 
kolonijā, 

nometinājums līdz 5 gadiem, 

atzīt par sevišķi bīstamu recidīvistu62

Brīvības atņemšana uz 4 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā,

nometinājums uz 2 gadiem63

Boriss 
Grezins

Brīvības atņemšana uz 5 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā64

Brīvības atņemšana uz 4 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā65

Ģederts 
Melngailis

Piespiedu ārstēšana sevišķa režīma 
ārstniecības iestādē66

Piespiedu ārstēšana speciālā psihiatriskā 
slimnīcā67

Jānis 
Rožkalns

Brīvības atņemšana uz 7 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā,

nometinājums uz 5 gadiem68

Brīvības atņemšana uz 5 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā, 

nometinājums uz 3 gadiem69

Jānis Vēveris Brīvības atņemšana uz 4 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā 70

Brīvības atņemšana uz 3 gadiem stingra 
režīma labošanas darbu kolonijā 71

* Tabulā ar pelēku fonu iezīmētas tās ailes, kurās tiesas piespriestais sods uzskatāms par 
mazāku vai vieglāku nekā prokurora prasītais sods. Ar pasvītrojumu iezīmētas tās vietas 
tiesas piespriestajā sodā, kas atšķiras no prokurora prasītā.
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 2. tabula

1983. gadā notiesāto politieslodzīto atbrīvošana

Vārds, 
uzvārds

Aresta 
datums

Tiesas 
piespriestais 

ieslodzījuma / 
nometinājuma 

laiks

Paredzamais 
atbrīvošanas 
datums no 

ieslodzījuma / 
nometinājuma*

Faktiskais 
atbrīvošanas 

datums

Neizciestais 
ieslodzījuma 

laiks**

Gunārs 
Astra

15.09.1983. 7 gadi 
ieslodzījumā / 

5 gadi 
nometinājumā

15.09.1990. / 
15.09.1995.

01.02.1988.72 2 gadi, 
7 mēneši, 
14 dienas

Jānis 
Barkāns

26.04.1983. 4 gadi 
ieslodzījumā

26.04.1987. 06.02.1987.73 2 mēneši, 
20 dienas

Ints Cālītis 11.03.1983. 6 gadi 
ieslodzījumā

11.03.1989. 04.07.1986.74 2 gadi, 
7 mēneši, 
7 dienas

Lidija 
Doroņina

06.01.1983. 5 gadi 
ieslodzījumā / 

3 gadi 
nometinājumā

06.01.1988. / 
06.01.1991.

14.01.1987.75 11 mēneši, 
23 dienas

Gunārs 
Freimanis

28.03.1983. 4 gadi 
ieslodzījumā / 

2 gadi 
nometinājumā

28.03.1987. / 
28.03.1989.

05.02.1987.76 1 mēnesis, 
23 dienas

Boriss 
Grezins

30.08.1983. 4 gadi 
ieslodzījumā

30.08.1987. 06.02.1987.77 6 mēneši, 
24 dienas

Ģederts 
Melngailis

05.01.1983. beztermiņa78 nebija noteikts 13.05.1988.(?)79 –

Jānis 
Rožkalns

20.04.1983. 5 gadi 
ieslodzījumā /

3 gadi 
nometinājumā

20.04.1988. / 
20.04.1991.

05.02.1987.80 1 gads, 
3 mēneši, 
15 dienas

Jānis 
Vēveris

06.01.1983. 3 gadi 
ieslodzījumā 

06.01.1986. 06.01.1986.81 –

*  Pirms šķērssvītras minēts iespējamais datums, kurā attiecīgā persona būtu jāatbrīvo no ieslodzīju-
ma, ja būtu izcietusi pilnu spriedumā noteikto ieslodzījuma laiku; aiz šķērssvītras minēts iespēja-
mais datums, kurā attiecīgā persona būtu jāatbrīvo no nometinājuma, ja būtu izcietusi pilnu sprie-
dumā noteikto nometinājuma laiku. Šajā ailē minētos datumus aprēķinājis autors, taču šie datumi 
drīzāk uzskatāmi par aptuveniem, jo ir zināmi gadījumi, kad politieslodzītos atbrīvoja dienu vai 
divas dienas pirms noteiktā termiņa, lai radiem nebūtu iespējas atbrīvotos sagaidīt pie ieslodzījuma 
vietas ieejas.

** Ailē norādīts tikai neizciestā ieslodzījuma laiks. Tā kā Gunāram Astram, Lidijai Doroņinai,  
Gunāram Freimanim un Jānim Rožkalnam bez ieslodzījuma bija piespriesti arī vairāki gadi no-
metinājumā, tad faktiski viņu ieslodzījuma laikam jāskaita klāt arī spriedumā paredzētais  
nometinājuma laiks.
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Tā kā 1983. gada represijas notika tikai dažus gadus pirms tā sauktās 
perestroikas sākuma, tad vienīgais no 1983. gada politiskajās prāvās 
notiesātajiem, kurš izcieta pilnu spriedumā noteikto ieslodzījuma termiņu, 
bija Jānis Vēveris. Viņam tiesa bija piespriedusi trīs gadus ieslodzījumā, 
un atbrīvots viņš tika 1986. gada 6. janvārī, t.i., tieši trīs gadus pēc aresta. 
Pārējie šajās 1983. gada prāvās notiesātie tika apžēloti un atbrīvoti pirms 
spriedumos noteikto brīvības atņemšanas termiņu beigām 1986.–1988. gadā 
(sk. 2. tabulu). Saprotams, ka PSRS varas institūciju pēkšņā apžēlošanās par 
politieslodzītajiem 80. gadu otrajā pusē saistāma ar Padomju Savienības 
politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām u.c. problēmām, kuru dēļ PSRS 
vadība bija spiesta daļēji liberalizēt režīmu valstī, tostarp sākt politieslodzīto 
atbrīvošanu, ko jau ilgus gadus prasīja dažādas cilvēktiesību un politieslodzīto 
aizstāvības organizācijas pasaulē. 

Jāņem vērā, ka šīs 1986.–1988. gada atbrīvošanas tika veiktas samērā 
divkosīgi. Tolaik politieslodzītos atbrīvoja, pamatojoties uz PSRS un 
LPSR augstāko padomju dekrētiem par amnestijām un apžēlošanām, 
taču reabilitēti viņi netika. Šai juridiskajai niansei ir ļoti būtiska nozīme. 
Reabilitācija nozīmē, ka persona ir bijusi represēta un tiesāta nelikumīgi, tās 
nodarījums nav uzskatāms par noziedzīgu, tādēļ šāda persona no juridiskā 
viedokļa uzskatāma par nevainīgu. Savukārt amnestija nozīmē, ka varas 
iestādes apžēlo personu, kas izdarījusi noziegumu. Līdz ar to politieslodzīto 
amnestija 80. gadu otrajā pusē nozīmēja, ka PSRS varas institūcijas atbrīvo šos 
cilvēkus no ieslodzījuma vietām, taču viņu izdarītais joprojām tiek uzskatīts 
par noziegumu. Ne velti Gunāram Astram pēc atbrīvošanas netika noņemts 
pat sevišķi bīstama recidīvista statuss. 

Citas 1983. gada lietas par pretpadomju 
aģitāciju un propagandu

Bez jau aplūkotās krimināllietas, kas 5. janvārī tika ierosināta pret 
“Gaismas akciju” un no tās vēlāk atdalītajām krimināllietām, 1983. gadā bija 
ierosinātas un iztiesātas divas citas, savstarpēji nesaistītas krimināllietas, kas 
arī bija ierosinātas uz tā paša LPSR Kriminālkodeksa 65. panta pamata par 
pretpadomju aģitāciju un propagandu. Pirmo no tām 1983. gada 25. aprīlī 
ierosināja LPSR VDK Izmeklēšanas daļas vecākais izmeklētājs J. Stikāns pret 
Rēzeknes iedzīvotāju Jāni Barkānu par to, ka viņš mēģināja izplatīt lapiņas, 
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saturošas apmelojošus izdomājumus par Padomju valsti un aicinājumus 
cīnīties pret padomju varu.82

J. Barkānam tā nebija pirmā sadursme ar PSRS represīvo sistēmu. 
Nepatiku pret padomju varu viņš bija izrādījis vismaz jau no 1978. gada. 
Tolaik viņam bija tikai 19 gadu. 1978. gada 5. decembrī VDK J. Barkānam pat 
izteica oficiālu brīdinājumu par to, ka viņš “glabājis pie sevis mājās un lasījis 
buržuāziskā izdevuma grāmatu “Tev mūžam dzīvot Latvija” un gatavojies 
pie Rēzeknes pilsētas izpildkomitejas ēkas izkarināt “bijušās buržuāziskās 
Latvijas karogu”83. 1980. gada novembra beigās J. Barkāns pat mēģināja 
cauri Karēlijai bēgt uz ārzemēm, taču pierobežā viņš tika aizturēts, arestēts 
un nosūtīts atpakaļ uz Latviju. Par šo bēgšanas mēģinājumu LPSR Augstākā 
tiesa 1981. gada jūnijā viņam piesprieda ieslodzījumu uz vienu gadu un 
sešiem mēnešiem.84 J. Barkāna vēlmi emigrēt no PSRS šis ieslodzījums gan 
nemainīja. Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma J. Barkāna “vienīgais mērķis 
bija dabūt no varas iestādēm atļauju izbraukšanai uz pastāvīgu dzīvi uz 
ASV”85. 1982.–1983. gadā viņš nosūtīja virkni iesniegumu dažādām LPSR 
varas institūcijām – prokuratūras amatpersonām, LPSR Augstākās Padomes 
prezidijam, Rēzeknes Iekšlietu daļas Pasu nodaļai, kurās atklāti un diezgan 
provokatīvā formā izklāstīja savus pretpadomju uzskatus un protestēja pret 
to, ka viņam netiek dota atļauja izbraukt no PSRS. Zīmīgi, ka visas minētās 
iestādes šos J. Barkāna iesniegumus pēc to saņemšanas nevis izskatīja pēc 
būtības, bet pārsūtīja VDK izskatīšanai un attiecīgu mēru pieņemšanai.86

Grūti spriest par VDK sākotnējo reakciju uz tai pārsūtītajiem J. Barkāna 
iesniegumiem. Krimināllietā nav atrodami dokumenti, kas liecinātu par VDK 
amatpersonu sākotnējo reakciju uz šiem iesniegumiem. Visticamāk, VDK šajā 
laikā – no 1982. gada rudens līdz 1983. gada pavasarim – vienkārši uzkrāja 
materiālu par J. Barkānu un, iespējams, ievāca aģentūras ziņojumus par viņu. 
Krimināllieta pret J. Barkānu tika oficiāli ierosināta 1983. gada 25. aprīlī, t.i., 
pēc tam, kad VDK vairāku mēnešu garumā no minētajām institūcijām bija 
saņēmusi pārsūtītos J. Barkāna iesniegumus. Formālais iemesls krimināllietas 
ierosināšanai bija J. Barkāna paziņas Jura Jonāna ziņojumi VDK par to, ka 
J. Barkāns viņu “apstrādā pretpadomju garā” un piedāvājis viņam Ogrē 
izlīmēt pretpadomju satura lapiņas.87 1983. gada 26. aprīlī J. Barkānu arestēja.88

Pirms aresta J. Barkāna dzīvoklī tika veikta kratīšana, kuras laikā VDK 
izmeklētāja Fridrihsona centība pretpadomju literatūras meklēšanā aizgāja 
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līdz pat absurdam. Saskaņā ar tā laika kriminālprocesa normām kratīšanas 
sākumā J. Barkāna mātei, kura tobrīd atradās dzīvoklī, tika prasīts izdot 
pretpadomju satura literatūru un citus priekšmetus, kuriem ir nozīme lietā. 
J. Barkāna māte atbildēja, ka šādas literatūras, dokumentu un priekšmetu 
dzīvoklī nav. Pēc tādas atbildes saņemšanas VDK izmeklētājs ķērās pie 
kratīšanas, un pirmais kratīšanā izņemtais priekšmets bija 1967. gadā Rīgā 
izdotie “Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri”.89 Var tikai minēt, kādā 
veidā un kāpēc VDK izmeklētājs šajos Kriminālkodeksa komentāros saskatīja 
pretpadomju satura literatūru.

Izmeklēšanas laikā jau no paša sākuma J. Barkāns atklāti uzsvēra, 
ka “Padomju Savienībā nav preses un radio brīvības, ka Padomju valsts 
pilsoņiem ir liegts brīvi apvienoties arodbiedrībās,” “Padomju Savienības 
iedzīvotāju dzīves līmenis ir daudz zemāks kā rietumvalstīs,” “Daudzi 
cilvēki, būdami nevainīgi, atrodas ieslodzījuma vietās” un “Pie visa minētā 
vainīga ir Padomju valsts iekārta”90. Tik neslēpta uzskatu izklāstīšana kļuva 
par iemeslu, kādēļ J. Barkānam tika veikta pat psihiatriskā ekspertīze, tomēr 
Rīgas republikāniskās psihoneiroloģiskās slimnīcas ekspertu komisija viņu 
atzina par veselu.

Kopumā šīs lietas izmeklēšana notika salīdzinoši ātri – divos mēnešos. 
Šajā laikā J. Barkāns tika pratināts 11 reizes,91 un, neskaitot viņu pašu, 
tika nopratināti vēl 11 cilvēki, to skaitā viņa māte, tēvs, kā arī citi.92 Jūnija 
beigās izmeklēšana J. Barkāna lietā bija pabeigta un viņš pats apsūdzēts 
par pretpadomju skrejlapu izplatīšanu ar nolūku graut un vājināt padomju 
varu.93

J. Barkāna lietu LPSR Augstākā tiesa izskatīja 1983. gada 11.–13. jūlijā. 
Arī tiesas zālē viņš apliecināja, ka skrejlapas izgatavojis nolūkā graut 
un vājināt padomju varu un ka viņa uzskati par padomju varu nav 
mainījušies.94 Saprotams, ka šādi paziņojumi ļāva prokuroram V. Bataragam 
prasīt J. Barkānam bargāku sodu – četrus gadus stingra režīma labošanas 
darbu kolonijā –, nekā tiesa viņam bija piespriedusi 1981. gadā un pilnīgi 
pamatoti apgalvot, ka tiesājamais savu vainu nenožēlo.95 Neraugoties uz to, 
ka advokāts I. Straume lūdza piemērot J. Barkānam īsāku soda izciešanas 
laiku, kā arī pats J. Barkāns savā pēdējā vārdā izteica vēlēšanos laboties96 
(visticamāk, tas bija teikts pēc advokāta ieteikuma), taču tiesa J. Barkānam 
piesprieda prokurora prasīto sodu (sk. 1. tabulu). Pilnu piespriesto brīvības 
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atņemšanas termiņu J. Barkāns ieslodzījumā tomēr nepavadīja. 1987. gada 
februārī izsludinātās amnestijas ietvaros no ieslodzījuma tika atbrīvots arī 
Jānis Barkāns (sk. 2. tabulu).

Otru krimināllietu uz Latvijas PSR Kriminālkodeksa 65. panta pamata 
Latvijas PSR VDK Izmeklēšanas daļas izmeklētājs M. Neilands ierosināja 
1983. gada 29. augustā. Pamats šīs lietas ierosināšanai bija 1983. gada 
1. aprīlī Rīgas dzelzceļa pastā saņemtā vēstule, kas bija adresēta radiostacijas 
“Svoboda” redakcijai Minhenē, bet “kļūdas dēļ” tika nosūtīta uz PSRS. Vēstuli 
bija parakstījis “Jurijs Rozins, jūrnieks”, un tajā atradušies “dzejoļi, kas satur 
pretpadomju idejas un apmelojošus izdomājumus, kas diskreditē Padomju 
valsts un sabiedrisko iekārtu”97. Faktiski krimināllietas ierosināšanas laikā, 
t.i., augusta beigās, VDK jau zināja, ka aiz vārda “Jurijs Rozins” slēpjas 
Jūrmalas iedzīvotājs Boriss Grezins.

Boriss Grezins bija dzimis 1948. gadā Ļeņingradā, bet jau bērnībā kopā 
ar vecākiem bija pārcēlies uz dzīvi Latvijā un šeit arī pabeidzis skolu. No 
1978. gada B. Grezins strādāja par elektriķi uz Rīgas traleru flotes bāzes ku-
ģiem.98 1982.–1983. gadā viņš, reisu starplaikos būdams atvaļinājumā, saraks-
tīja virkni dzejoļu, kuros samērā ironiski aprakstīja tā laika dzīves problē-
mas Padomju Savienībā. Nākamā reisa laikā 1983. gada martā šos dzejoļus 
B. Grezins no Spānijas ostas Santakrusas de Tenerifes mēģināja nosūtīt ra-
dio “Svoboda” redakcijai uz Minheni Vācijā,99 tomēr viņa sūtīto vēstuli drīz 
vien pārtvēra VDK100 un jau maija sākumā izskaitļoja tās autoru.101 Aizturēts 
B. Grezins saskaņā ar krimināllietas materiāliem tika 1983. gada 31. augustā 
Maskavā,102 taču ir ziņas, ka faktiski viņa arests noticis jau agrāk.103

Jāatzīmē, ka šajā krimināllietā ir vairākas dīvainības, ko ar lietā esošiem 
dokumentiem pilnībā izskaidrot nav iespējams. Pirmkārt, nav īsti saprotams – 
kā un kādēļ no Spānijas uz Vāciju sūtīta vēstule nonākusi Padomju Savienībā? 
Otrkārt, kā VDK laboratorijas darbinieki zināja, ka šīs vēstules rokraksts 
jāsalīdzina tieši ar B. Grezina rokrakstu? Treškārt, ja maija sākumā VDK jau 
zināja, ka minētās vēstules autors ir Boriss Grezins, kādēļ viņš tika arestēts 
tikai augusta beigās, t.i., gandrīz četrus mēnešus vēlāk? Visticamāk, atbildes 
uz šiem jautājumiem varētu meklēt “operatīvās izstrādes lietā”,104 taču, kā jau 
minēts, operatīvo lietu materiāli pētniekiem nav pieejami, tādēļ, nezinot to 
saturu, atbildēt uz šiem jautājumiem var tikai hipotētiski.105 Vienīgais, ko var 
secināt droši – VDK interesējās par B. Grezinu jau kādu laiku pirms viņa aresta.



1791983. GADA POLITISKĀS REPRESIJAS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ

Lai nu kā, 1983. gada augusta beigās B. Grezins tika arestēts,106 pret viņu 
ierosināja krimināllietu107 un izkratīja gan viņa, gan arī viņa mātes dzīvokļus 
Jūrmalā.108 Pirmo reizi B. Grezinu nopratināja 30. augustā,109 acīmredzot 
pēc aizturēšanas Maskavā, bet viņa māte un sieva bija nopratinātas jau 
29. augustā.110 Kopumā šīs lietas izmeklēšana turpinājās no augusta beigām 
līdz 20. oktobrim, t.i., aptuveni divus mēnešus. Šajā laikā B. Grezins tika 
pratināts deviņas reizes.111 Līdz ar B. Grezinu bija pratināti vēl 17 cilvēki – 
pārsvarā viņa kolēģi.112

Oktobra beigās izmeklēšana bija pabeigta,113 un B. Grezinam tika uzrādīta 
apsūdzība. Jāatzīmē, ka B. Grezins tika apsūdzēts ne tikai par pretpadomju 
aģitāciju un propagandu (Latvijas PSR Kriminālkodeksa 65. pants), bet arī 
pēc KPFSR Kriminālkodeksa 228. panta par pornogrāfisku sacerējumu 
izplatīšanu.114 Šāda apsūdzība bija iekļauta tādēļ, ka kratīšanā pie B. Grezina 
tika atrasti vairāki viņa sacerēti “jūrnieku” dzejoļi, ar kuriem reisu laikā viņš 
bija izklaidējis sava kuģa komandas biedrus. Apsūdzības rakstā šis punkts 
acīmredzot bija iekļauts tādēļ, lai nedaudz mazinātu apsūdzības politisko 
raksturu.

B. Grezina lietu LPSR Augstākā tiesa izskatīja 1983. gada 9.–14. novembrī.115 
Zīmīgi, ka arī šajā prāvā tiesas piespriestais ieslodzījuma termiņš bija īsāks 
nekā prokurora V. Buses prasītais sods (sk. 1. tabulu). Par sevišķi odiozu var 
uzskatīt faktu, ka tiesas spriedumā par noziedzīgiem tika atzīti ne tikai Borisa 
Grezina dzejoļi, t.i., literāra darbība, bet pat sveicienu sūtīšana radiostacijai 
“Svoboda”.116 Noslēgumā jāatzīmē, ka pilnu piespriesto termiņu B. Grezins 
ieslodzījumā nepavadīja, jo 1987. gada februāra amnestijas ietvaros tika 
apžēlots un atbrīvots no ieslodzījuma (sk. 2. tabulu).

Nobeigumā vēl jāpiemin, ka, lai arī kopumā 1983. gadā par pretpadomju 
aģitāciju un propagandu tika notiesāti un ieslodzīti PSRS brīvības 
atņemšanas vietās minētie deviņi cilvēki, tomēr dokumenti liecina, ka 
VDK tolaik pārbaudīja vēl vismaz 28 cilvēku “sabiedriski bīstamās” un 
“ideoloģiski kaitīgās” darbības,117 t.i., faktiski apsvēra iespēju viņus saukt pie 
kriminālatbildības. Lai arī tobrīd – 1983. gadā – nekādas oficiālas sankcijas 
šiem cilvēkiem netika piemērotas, taču šīs pārbaudes liecina, ka par viņiem 
tika vākts materiāls. Ļoti iespējams, ka šis materiāls bija vākts tādēļ, lai to 
vajadzības gadījumā varētu izmantot nākotnē. Tā, piemēram, 1980. gadā 
krimināllietas pret I. Žukovski ietvaros VDK nolēma papildus pārbaudīt 
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Gunāra Freimaņa darbību. Tobrīd nekādas represijas pret G. Freimani 
uzsāktas netika, taču 1980. gadā savāktais materiāls pēc tam tika izmantots 
lietisko pierādījumu statusā jau 1983. gada krimināllietā pret G. Freimani un 
G. Astru.118

Kas bija pretpadomju aģitācija un propaganda?

Kādi bija tie noziegumi, par kuriem šie cilvēki tika notiesāti uz ilgiem ga-
diem PSRS ieslodzījuma vietās? Jau no 1983. gada vajāšanu kampaņas pir-
majām dienām VDK izmeklētājus pamatā interesēja šādi jautājumi: kur ie-
gūta kratīšanās izņemtā pretpadomju literatūra u.c. pretpadomju materiāli? 
Kam un kad šī literatūra / materiāli ir rādīti vai doti lasīt? Īpaša uzmanība 
tika pievērsta, ja pratinātajam bija kādi sakari ar ārzemēm – radi, paziņas 
utt. Tāpat izmeklētājiem interesēja – kur, kad un kādos apstākļos pratinā-
tie iepazinušies ar arestētajiem, kādas attiecības uzturējuši, kad un cik bieži 
pēdējos gados tikušies, par ko runājuši, ar kādiem materiāliem apmainīju-
šies?119 Vēlāk sekoja jautājumi par ārzemju radiostaciju klausīšanos, grāmatu 
u.c. pretpadomju materiālu pārfotografēšanu un / vai pārrakstīšanu, glabā-
šanu, izplatīšanu u.tml. Bez pratināšanām tika veiktas arī dažādas ekspertī-
zes – rokrakstu, mašīnraksta, fototehniskās ekspertīzes u.c., lai noskaidrotu – 
kurš kādu dokumentu rakstījis, ar kādu rakstāmmašīnu pārdrukājis, ar kuru 
fotoaparātu pārfotografējis, kura pirkstu nospiedumi uz kuras grāmatas ir 
atrodami utt.120

Pēc vairāku mēnešu ilga darba VDK izmeklētāji uzskatīja, ka viss 
nepieciešamais ir noskaidrots, izmeklēšana pabeigta, un iegūtie rezultāti 
tika izklāstīti apsūdzības rakstos. Tajos bija uzskaitīti visi iespējamie fakti, 
ko jebkādā veidā varēja interpretēt kā pretpadomju aģitāciju un propagandu. 
Piemēram, Lidiju Doroņinu apsūdzēja par “aktīvu piedalīšanos ārzemju 
pretpadomju organizācijas “Gaismas akcija” inspirētajā pretpadomju 
darbībā,” kas izpaudās kā ārzemēs izdotas literatūras un pretpadomju 
satura rakstu izgatavošana, glabāšana un izplatīšana, ārzemju radiostaciju 
raidījumu ierakstīšana magnetofona lentēs un šo ierakstu izplatīšana. Turklāt 
visas šīs noziedzīgās darbības bija sīki aprakstītas.121 Tādā pašā veidā bija 
atspoguļoti arī citu tā laika politiskajās prāvās tiesāto cilvēku noziegumi.122 
Šajos apsūdzības rakstos atrodamie formulējumi brīžiem vairāk atgādina 
Komunistiskās partijas propagandas aparāta sacerējumus, nevis juridiskus 
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dokumentus. “Atteikšanās no sociālistiskās revolūcijas iekarojumiem,” 
“Buržuāziskās Latvijas nacionālistiskās literatūras un ārzemju pretpadomju 
radioraidījumu ietekme,” “Nomelnojot padomju varas atjaunošanas 
apstākļus Baltijas valstīs,” “Nikni apmelo padomju īstenību,” “Vēršoties pret 
padomju varas nacionāliem iekarojumiem, apmeloja PSKP, padomju varu, 
tās nacionālo politiku, kā arī ārpolitiku,” “Ideoloģiska diversija pret Padomju 
Savienību”123 – tās ir tikai dažas frāzes no šiem apsūdzības rakstiem, kas 
burtiski bija pārplūdināti ar tamlīdzīgiem formulējumiem. Savukārt Latvijas 
PSR Augstākā tiesa, kuras kompetencē bija sevišķi bīstamu valsts noziegumu 
iztiesāšana, visas šīs frāzes gandrīz identiskos formulējumos pārrakstīja 
spriedumos.124

Viens no argumentiem, ar ko dažkārt ir mēģināts tamlīdzīgas, 
nepārprotami politiski motivētas represijas attaisnot, ir viedoklis, ka tolaik 
bijuši tādi likumi. Piemēram, prokurors V. Batarags, kurš 1983. gada prāvās 
uzturēja apsūdzības, kādā intervijā apgalvoja, ka viņa kritērijs bijis tikai 
likums un viņš vien “izteicis to laiku likuma viedokli apsūdzības runā”125. Lai 
pārliecinātos par šādu izteikumu patiesumu, nepieciešams atcerēties, kas bija 
rakstīts tā laika Latvijas PSR Kriminālkodeksa 65. pantā, pamatojoties uz kuru 
šīs politiskās prāvas tika iztiesātas. Pretpadomju aģitācija un propaganda 
minētajā pantā bija pielīdzināta “apmelojošu izdomājumu izplatīšanai, 
kuri diskreditē Padomju valsts un sabiedrisko iekārtu,” kas tiek izdarīta 
“nolūkā graut vai vājināt padomju varu vai panākt atsevišķu sevišķi bīstamu 
valsts noziegumu izdarīšanu”126. Formulējumi, ka pretpadomju aģitācija 
un propaganda – dažkārt arī pretpadomju ideju izplatīšana – izpaudusies 
kā “apmelojoši izdomājumi, kuri diskreditē Padomju valsts un sabiedrisko 
iekārtu,” bija iekļauti gandrīz visu 1983. gada politisko prāvu ietvaros tiesāto 
cilvēku apsūdzības rakstos un tiesas spriedumos.127

Rodas loģisks jautājums: kas bija šie apmelojošie izdomājumi un 
kādā veidā tie diskreditēja Padomju valsts un sabiedrisko iekārtu? Lai to 
noskaidrotu, jāaplūko tajos pašos apsūdzības rakstos un tiesas spriedumos 
fiksētie fakti. Piemēram, viena no apsūdzībām Gunāram Astram bija par to, 
ka viņš tulkojis tā saukto Baltijas hartu.128 Tā kā šajā dokumentā bija teikts, ka 
padomju varas atjaunošana Baltijas republikās ir PSRS okupācijas sekas un ka 
“šo valstu tautām laupītas tiesības un iespējas rīkoties ar savu likteni,” tad tas 
bija pietiekams pamats, lai izmeklēšanā “Baltijas hartu” atzītu par apmelojoša 
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satura dokumentu. Tāpat par apmelojošu tika atzīta Agņa Baloža grāmata 
“Baltijas republikas Lielā Tēvijas kara priekšvakarā”,129 ko Gunārs Astra bija 
pārfotografējis un izgatavojis šīs grāmatas fotokopijas.130 Kā zināms, Baltijas 
valstu okupācija, Molotova–Ribentropa pakts un tā slepenie protokoli, kā arī 
Baltijas “valstu tautām laupītās tiesības un iespējas rīkoties ar savu likteni” ir 
vēsturiski fakti, tātad nekā apmelojoša šāda veida informācijā nav. Cita lieta, 
ka komunistu propaganda šos faktus nevēlējās atzīt, tādēļ tie tika pasludināti 
par apmelojošiem.

Cits piemērs. Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris bija izplatījuši pretpadomju 
tekstu fotokopijas, kurās “Padomju Savienība nosaukta par “totalitāru 
sabiedrību“, kas, “apmānot puspasaules, izlikās par humānu, progresīvu un 
tautisku”,” “Padomju Savienībā nepamatoti tiekot represēti cilvēki tikai par 
uzskatiem un pārliecību”131. Kā redzams, arī šajos citātos ir minēti vēsturiski 
fakti. Par apmelojošiem izdomājumiem var saukt vienīgi VDK izmeklētāju, 
tiesu u.c. varas pārstāvju vēlmi šos faktus noliegt.

To pašu var teikt par visiem 1983. gada politisko prāvu apsūdzības 
rakstiem un tiesu spriedumiem. Vai šādu faktu aprakstīšana un izplatīšana 
diskreditēja Padomju valsts un sabiedrisko iekārtu? Protams! Taču vainīgi 
pie tā bija nevis cilvēki, kuri šos faktus fiksēja, aprakstīja un izplatīja, bet 
gan tie, kas šos faktus bija padarījuši par dzīves īstenību, t.i., paši padomju 
varas pārstāvji. Līdz ar to, atgriežoties pie jautājuma par šo politisko prāvu 
likumību, jākonstatē, ka tiesāto darbībās un izplatītajā informācijā nekādu 
apmelojošu izdomājumu nebija. Tas savukārt nozīmē, ka viņu tiesāšanu par 
likumīgu nosaukt nevar.

Par to, cik likumīgi noritēja tā laika politiskās prāvas, liecina arī vairāki 
fragmenti no šo tiesas sēžu protokoliem. Piemēram, Lidijas Doroņinas 
tiesāšanas laikā prokurors V. Batarags savā runā tā aizrāvās, ka pateica:  
“.. tiesājamās vaina pierādīta ar viņas agrākajām sodāmībām [..]”.132 
Iepriekšēja sodāmība pati par sevi nevar būt pierādījums jauna nozieguma 
izdarīšanai, un profesionāls jurists to nevarēja nezināt. Līdz ar to šādu 
prokurora apgalvojumu var uzskatīt par odiozu pat no tā laika padomju 
jurisprudences viedokļa.

Spilgta epizode par 1983. gada politisko prāvu likumību un tiesas 
vēlmi noskaidrot patiesību notika arī Inta Cālīša tiesāšanas laikā. I. Cālītis, 
raksturojot “Baltijas hartu”, izteica lūgumu, lai tiesa pieprasa PSRS Ārlietu 
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ministrijas arhīvam izziņu par Molotova–Ribentropa paktu, kā arī tā slepeno 
protokolu kopijas,133 lai tādā veidā pierādītu, ka hartā minētie fakti par šo 
slepeno vienošanos ir patiesība, nevis apmelojoši izdomājumi. Prokurors 
V. Batarags pret šādu prasību iebilda, jo “vienīgais avots par Molotova–
Ribentropa pakta pastāvēšanu ir ārzemju prese. Mūsu valstī nav zināms, 
ka šādi dokumenti eksistē,” tādēļ “nav pamata apmierināt Cālīša lūgumu”. 
Rezultātā Latvijas PSR Augstākā tiesa šo I. Cālīša lūgumu par Molotova–
Ribentropa pakta kopiju pieprasīšanu noraidīja.134 Objektivitātes labad gan 
jāatzīst, ka, pat ja tiesa būtu atbalstījusi I. Cālīša lūgumu par Molotova–
Ribentropa pakta slepeno protokolu kopiju pieprasīšanu un tiešām būtu 
mēģinājusi no “Ārlietu ministrijas arhīva” pieprasīt attiecīgus dokumentus, 
tolaik būtu saņemta atbilde, ka šāds dokuments neeksistē. Jāatceras, ka šo 
slepeno protokolu pastāvēšanu PSRS varas institūcijas noliedza līdz pat 
1989. gadam, bet pat tad, kad tā eksistence bija oficiāli atzīta, šā dokumenta 
oriģināleksemplāru līdz pat 1992. gadam Krievijas arhīvos “nevarēja atrast”.

Turpinot par politisko prāvu likumību, zīmīgs ir fakts, ka Inta Cālīša 
krimināllietas lielāko daļu veidoja dokumentu kopijas. Vairākums šo kopiju 
bija ņemts no 1977.–1978. gadā Lietuvā notikušās krimināllietas pret Viktoru 
Petkusu,135 bija arī daudzas dokumentu kopijas no 1979.–1980. gadā notikušās 
izmeklēšanas.136 Šīs kopijas LPSR VDK izmeklētājiem bija atsūtījuši Lietuvas 
PSR VDK pārstāvji un tās kļuva par pamatu I. Cālīša notiesāšanai 1983. gadā. 
Līdz ar to, no juridiskā viedokļa raugoties, rodas šāds jautājums: ja reiz  
I. Cālīša darbība bija noziedzīga un par to dokumenti bija jau 70. gadu otrajā 
pusē, tad kādēļ viņš netika tiesāts uzreiz 1977.–1980. gadā, kad attiecīgie 
“pierādījumi” bija tikko nonākuši VDK rīcībā? Tā vietā varas institūcijas 
gaidīja vairākus gadus no šo pierādījumu iegūšanas un tikai tad ķērās pie 
I. Cālīša kriminālvajāšanas. Šāda notikumu secība, visticamāk, liecina, ka 
1977.–1980. gadā varas institūcijas kaut kādu iemeslu dēļ nevēlējās I. Cālīti 
represēt, bet tikai brīdināja.137 Ja 1983. gadā tie paši dokumenti pēkšņi kļuva 
par pamatu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret I. Cālīti, tad šādu pavērsienu 
var izskaidrot tikai ar norādījumiem no augšas. To, ka 1983. gada politisko 
prāvu pamatā bija politiskais pasūtījums, apliecina arī prokurora V. Bataraga 
izteikumi.138

Raugoties plašāk, minētie piemēri ļoti uzskatāmi parāda, cik plaši tā laika 
politisko prāvu praksē tika interpretēta pretpadomju aģitācija un propaganda. 
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Kā rāda izklāstītais, šā laika politiskajās prāvās terminu “pretpadomju 
aģitācija un propaganda” lietoja, lai apzīmētu jebkādu informāciju, viedokli 
vai darbību, kas kaut kādu iemeslu dēļ nebija vēlama Komunistiskās partijas 
amatpersonām. Tādā veidā par pretpadomju aģitāciju un propagandu bija 
iespējams apsūdzēt gandrīz jebkuru cilvēku, kurš izteica viedokli, kas kaut 
nedaudz atšķīrās no oficiālās propagandas.

Psihiatriskās represijas 1983. gadā

Viena no vismazāk pētītām komunistiskā režīma represiju formām ir 
psihiatriskās represijas Padomju Savienībā. Šī represiju veida izmantošana 
Latvijā PSRS okupācijas laikā zinātniski nav pētīta. Saprotams, ka viena 
raksta ietvaros, turklāt bez psihiatrijas speciālistu palīdzības, tik plašu tēmu 
pilnvērtīgi iztirzāt nav iespējams. Tādēļ šeit aplūkoti tikai fakti, kas liecina 
par psihiatrisko represiju izmantošanu vai izmantošanas mēģinājumiem 
1983. gada politiskajās prāvās.

1983. gada 5. maijā, t.i., četrus mēnešus pēc 1983. gada represiju kampaņas 
sākuma, VDK izmeklētājs A. Rēvalds pieprasīja veikt tiesu psihiatrisko 
ekspertīzi Ģedertam Melngailim.139 Zīmīgi, ka ambulatora ekspertīze, kas 
tika veikta uz šā lēmuma pamata, spriežot pēc dokumentiem, notika tajā 
pašā dienā – 5. maijā. Rīgas pilsētas psihoneiroloģiskā dispansera speciālistu 
komisija trīs ekspertu sastāvā, izskatot VDK iesniegto dokumentāciju un 
izmeklējot Ģ. Melngaili, izvairījās no slēdziena došanas, argumentējot 
viedokli ar to, ka “precizēt viņa psihisko stāvokli ambulatoros apstākļos 
nav iespējams”. Pamatojoties uz to, šī komisija rekomendēja Ģ. Melngailim 
nozīmēt stacionāru psihiatrisko ekspertīzi.140 Tajā pašā datumā – 5. maijā –  
VDK apakšpulkvedis A. Rēvalds pieņēma lēmumu par stacionārās 
psihiatriskās ekspertīzes nozīmēšanu Ģ. Melngailim.141 Šāda steiga rada 
aizdomas, ka faktiski tajā laikā jau bija izlemts Ģ. Melngaili ievietot 
psihiatriskajā slimnīcā un ambulatorā ekspertīze bija tikai formalitāte. 

Lēmums par tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanu Ģ. Melngailim bija 
neapšaubāmi politiski motivēts: “Melngailis Ģ. P. [laika] periodā no 1979. līdz 
1982. gadam sistemātiski uzturēja telefoniskus sakarus ar Zviedrijā dzīvojošo 
pretpadomju latviešu emigrācijas organizācijas “Pasaules Brīvo latviešu ap-
vienība” (“PBLA”) Informācijas biroja līdzstrādnieku, kuram nodeva ziņas 
par PSRS it kā notiekošajām “citādi domājošo” vajāšanām un citas apmelo-
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jošas ziņas, lai tās izmantotu kaitēšanai PSRS interesēm.” Šo nepārprotami 
politisko motivāciju izmeklētājs centās gan maskēt, lēmumā minot Ģ. Meln-
gaiļa un viņa radinieku veselības problēmas, kā arī Ģ. Melngaiļa pēc aresta 
izvēlēto diezgan savdabīgo aizsardzības taktiku.142 Lieta tāda, ka, nevēloties 
parakstīt VDK pratināšanu protokolus, Ģ. Melngailis lasīja izmeklētāja sa-
rakstītos protokolus dienām ilgi (Latvijas PSR Kriminālprocesa kodekss ne-
ierobežoja protokola lasīšanas laiku) un pēc tam, sakot, ka vairs neatceroties 
pratināšanās teikto, atteicās protokolus parakstīt.143 1983. gada 2. jūnijā Rīgas 
republikāniskās psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstu komisija Z. Sočņevas va-
dībā atzina Ģ. Melngaili par nepieskaitāmu, sociāli bīstamu un rekomendēja 
viņam noteikt piespiedu ārstēšanu.144 Tā kā līdz arestam Ģ. Melngailim, ne-
raugoties uz problēmām ar veselību, nebija nepieciešama ārstēšanās psihi-
atriskā slimnīcā, nedz arī viņš tika uzskatīts par sociāli bīstamu, var secināt, 
ka tieši viņa pretpadomju darbība bija faktiskais iemesls šādam slēdzienam. 
Šādu viedokli apstiprina arī komisijas slēdzienā atrodamais pacienta klīniskā 
stāvokļa apraksts, kurā līdz ar medicīniska un sociāla rakstura argumentiem 
ir minēts, ka Ģ. Melngailis “no 1979. līdz 1982. gadam sistemātiski pa telefo-
nu uzturēja sakarus ar pretpadomju latviešu emigrantu organizāciju Zvied-
rijā, nododot dažādas apmelojošas ziņas, lai izmantotu tās, kaitējot PSRS in-
teresēm. Turklāt viņš 1982. gadā Rīgas pilsētā nodeva citām personām, kā arī 
centās pavairot pretpadomju satura tekstu.”145

Ņemot vērā šo psihiatriskās ekspertīzes slēdzienu, LPSR Augstākā tiesa 
11. augustā nolēma Ģ. Melngaili nosūtīt “piespiedu ārstēšanai speciālā 
psihiatriskā slimnīcā”146. Ģ. Melngaili nosūtīja ārstēt uz Blagoveščenskas 
sevišķa tipa psihiatrisko slimnīcu Amūras apgabalā, kurā režīms bija viens 
no smagākajiem Padomju Savienībā un kas vairāk atgādināja ieslodzījuma 
vietu, nevis ārstniecības iestādi.147 Ģ. Melngaiļa nosūtīšana uz šo psihiatrisko 
slimnīcu PSRS Tālajos Austrumos gandrīz pilnībā izslēdza radiem iespējas 
viņu apmeklēt.148

1987.–1988. gadā PSRS varas institūcijas sāka atbrīvot no ieslodzījuma 
vietām ne tikai tos politiski represētos, kas atradās PSRS cietumos un labošanas 
darbu kolonijās, bet arī tos, kuri bija atzīti par garīgi slimiem un kuriem bija 
piespriesta piespiedu ārstēšanās psihiatriskajās slimnīcās. Šis process skāra 
arī Ģedertu Melngaili – 1987. gada 10. novembrī Blagoveščenskas pierobežas 
rajona tautas tiesa (visticamāk, pēc norādījumiem no augšas) nolēma  
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Ģ. Melngailim mainīt medicīniska rakstura piespiedu līdzekli,149 un 
1987. gada beigās viņš tika nosūtīts turpmākai ārstēšanai uz Rīgas 
republikānisko psihoneiroloģisko slimnīcu. 1988. gada 31. martā šīs slimnīcas 
ārstu komisija tās pašas Z. Sočņevas vadībā atzina, ka Ģ. Melngailim, lai arī 
joprojām ir “šizofrēnija paranoidālā formā”, taču sociāli bīstams viņš vairs 
nav, tādēļ “piespiedu ārstēšanu attiecībā uz viņu var pārtraukt”150. Ņemot 
vērā šo slēdzienu, Latvijas PSR Augstākā tiesa 10. maijā nolēma Ģedertam 
Melngailim “medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 
izbeigt”151. Kā redzams, Melngaiļa psihiskās veselības stāvokļa “uzlabošanās” 
laika ziņā sakrita ar tā sauktās perestroikas attīstību Padomju Savienībā. 
Sociāli bīstams Ģ. Melngailis pārstāja būt tieši tajā pašā laikā, kad PSRS 
ārējā spiediena rezultātā bija spiesta amnestēt un / vai apžēlot vairākumu 
politiski ieslodzīto, kuri par psihiski slimiem atzīti nebija. Šajā laikā no PSRS 
psihiatriskajām slimnīcām kā “izārstētus” laida ārā arī citus varai nevēlamus 
cilvēkus – E. Ļetovu, V. Rafaļski, Ļ. Ubožko u.c., kuri agrāk savu uzskatu dēļ 
bija atzīti par nepieskaitāmiem.

1983. gada represiju kampaņa savdabīgi ietekmēja Maigoņa Rāviņa likte-
ni. 1975. gadā viņš mēģināja no PSRS bēgt uz ārzemēm, taču pierobežā tika 
notverts, viņam inkriminēja dzimtenes nodevību un Ļeņingradas apgabala 
tiesa par to viņam piesprieda piecus gadus ieslodzījumā.152 Par viņa vajāša-
nām 70. gadu otrajā pusē un 80. gadu sākumā diezgan daudz rakstīja rietumu 
latviešu trimdas izdevumi.153 1983. gada represiju kampaņas laikā M. Rāviņš 
netika apsūdzēts, ne arī tiesāts, tomēr faktiski arī viņš uzskatāms par cietušu 
tā gada politiskajās represijās. Lai arī autora rīcībā nav pilnīgas informācijas 
par M. Rāviņa vajāšanām 1983. gadā, tomēr no esošajiem dokumentiem var 
konstatēt šādus faktus. Jau 1983. gada 10. janvārī VDK izmeklētājs J. Stikāns 
izsauca Maigoni Rāviņu uz pratināšanu. Tajā no viņa tika prasīti paskaidro-
jumi par dokumentu krājumu, kurā bija fiksēti cilvēktiesību pārkāpumi PSRS 
ieslodzījuma vietās un fakti par to, ka PSRS pārkāpj 1975. gadā noslēgtās 
Helsinku konferences vienošanos.154 Pēc tam M. Rāviņš esot kategoriski at-
teicies ierasties uz turpmākajām pratināšanām, un 19. maijā VDK izmeklē-
tājs V. Leinarts pieņēma lēmumu veikt M. Rāviņam psihiatrisko ekspertīzi.155 
Dažas dienas vēlāk – 23. maijā – Rīgas pilsētas psihoneiroloģiskā dispansera 
ekspertu komisija L. Kovarska vadībā diagnosticēja viņam bēdīgi slaveno 
шизофрению вялотекущей формы.156 Šis šizofrēnijas veids tika plaši iz-
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mantots PSRS psihiatriskajās represijās, taču pārējā pasaulē psihiatrijas spe-
ciālisti šādas šizofrēnijas formas pastāvēšanu neatzina. Zīmīgi, ka šizofrēni-
ja M. Rāviņam tika diagnosticēta, neraugoties uz to, ka viņam “noformētas 
murgainas idejas, halucinācijas neparādās,” turklāt ekspertu slēdzienā nekas 
nav teikts par M. Rāviņa sociālo bīstamību un ārstēšanas nepieciešamību.157 
Neskatoties uz to, gadu vēlāk arī M. Rāviņš bija ievietots psihiatriskajā slim-
nīcā.158

Ziņas par citiem cilvēkiem, kuriem 1983. gadā Latvijā politisku motīvu 
dēļ būtu noteikta piespiedu ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā, autora rīcībā 
nav, tomēr tā gada politisko prāvu izmeklēšanas materiāli liecina, ka VDK 
izmeklētāji meklēja pierādījumus, uz kuru pamata par nepieskaitāmiem 
varētu atzīt arī citus tajā gadā arestētos. 1983. gada aprīļa beigās psihiatriska 
ekspertīze tika veikta Jānim Barkānam. Ņemot vērā, ka viņš savu izteikti 
negatīvo nostāju pret PSRS neslēpa, VDK izmeklētājs J. Stikāns to izmantoja 
kā pamatu šaubām par “apsūdzētā Barkāna normālu psihisko stāvokli” un 
pieprasīja viņam veikt psihiatrisko ekspertīzi.159 Taisnības labad jāpiemin, ka 
J. Barkāna pretpadomju uzskati nebija vienīgais iemesls viņa psihiatriskajai 
pārbaudei. 1979. gadā J. Barkānu iesauca Padomju armijā, taču dienēt 
viņš nevēlējās. Saskaņā ar tā laika likumiem izvairīšanās no karadienesta 
bija kriminālnoziegums, bet alternatīvo dienestu PSRS likumdošana 
neparedzēja, tādēļ daudz jauniešu mēģināja izvairīties no dienesta armijā, 
simulējot dažādas slimības. J. Barkāns nolēma simulēt psihisku slimību un 
bija sūdzējies ārstam, ka viņam ir “halucinācijas – rādās šausmīgi skati” un 
bieži ir stipras galvassāpes.160 Rezultātā no dienesta armijā J. Barkāns gan 
tika atbrīvots, taču palika psihoneiroloģiskā kabineta uzskaitē ar diagnozi 
“šizoīdā psihopātija”.161 Šo apstākli VDK izmeklētājs J. Stikāns arī izmantoja, 
lai pamatotu nepieciešamību pārbaudīt J. Barkāna garīgo pilnvērtību. 

Pirmo J. Barkāna ekspertīzi 1983. gada 19. maijā veica Rīgas pilsētas 
psihoneiroloģiskā dispansera ekspertu komisija, kas “sakarā ar klīniskā 
stāvokļa neskaidrību” izvairījās no konkrēta slēdziena došanas un 
rekomendēja J. Barkānu izmeklēt stacionāri.162 Pēc tam J. Barkāns tika 
ievietots Rīgas republikāniskajā psihoneiroloģiskajā slimnīcā, taču 13. jūnijā 
šīs slimnīcas speciālistu komisija atzina J. Barkānu par psihiski veselu.163

Psihiatriskā ekspertīze pēc VDK pieprasījuma tika veikta arī Borisam 
Grezinam, taču Rīgas pilsētas psihoneiroloģiskā dispansera ārstu komisija 
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atzina viņu par pieskaitāmu un tādu, kas pilnībā atbild par savu rīcību.164 
Šajā gadījumā nozīmīgāks ir ne tik daudz ekspertu komisijas slēdziens, bet 
gan VDK izmeklētāja V. Kārkliņa lēmums par šīs ekspertīzes nozīmēšanu 
B. Grezinam. Tajā nav minētas nekādas dīvainības B. Grezina uzvedībā, un 
pamatojums, kādēļ nepieciešams pārbaudīt viņa psihisko stāvokli, ir fakts, ka 
B. Grezins ir klausījies radiostaciju “Svoboda”, rakstījis dzejoļus, kuros “nikni 
apmelo padomju realitāti, no pretpadomju pozīcijām sagrozījis un izsmējis 
dažādas padomju dzīves puses”, utt.165 Kā redzams – motivācija izmeklētāja 
šaubām par B. Grezina psihisko stāvokli ir tikai apsūdzētā politiskie uzskati.

Ir dokuments, kas liecina, ka izmeklētāji interesējās arī par Gunāra Astras 
psihisko veselību. Laimoņa Munča 1983. gada 18. oktobra pratināšanas 
protokolā atrodama frāze: “Psihiska rakstura noslieces Astrā manījis 
neesmu.”166 Lai arī pirms šīs frāzes protokolā izmeklētāja jautājums nav 
ierakstīts, tomēr, visticamāk, tieši izmeklētājs L. Muncim šādu jautājumu ir 
uzdevis. Pretējā gadījumā nav saprotams – kādēļ L. Muncis vispār ir minējis 
G. Astras psihisko stāvokli, jo pirms tam protokolā par G. Astras veselību 
nekas nav rakstīts. Tātad arī šis gadījums liecina par VDK izmeklētāju 
pastiprinātu tendenci interesēties par politiski apsūdzētu personu psihisko 
stāvokli.

Lai arī šeit apskatītās epizodes ir pārāk nelielas apkopojošu secinājumu 
izdarīšanai, tomēr izmeklētāju vēlme tik bieži noskaidrot apsūdzēto psihisko 
stāvokli, par pamatojumu minot viņu politiskos uzskatus, vedina uz domu, 
ka VDK izmeklētājiem ir bijis dots uzdevums meklēt psihiskas novirzes 
personām, kas bija apsūdzētas par pretpadomju aģitāciju un propagandu. 
Dokumentāra apstiprinājuma šādai hipotēzei nav, taču citādi izskaidrot tādu 
tendencei nevar.

1983. gada represiju kampaņas iekšpolitiskais 
konteksts Padomju Savienībā

Par Padomju Savienībā notiekošajām politiskajām represijām regulāri 
rakstīja ārzemju prese, tostarp trimdas latviešu prese.167 Informāciju par tām 
izplatīja arī ārzemju latviešu organizācijas, piemēram, Pasaules brīvo latviešu 
apvienība.168 Taču daudz mazāk zināms ir fakts, ka okupētajā Latvijā notiekošo 
represiju atspoguļojumam ārzemju presē un radio pastāvīgi sekoja līdzi arī 
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LKP augstākā vadība. Arhīvā ir saglabājušies daudz LKP CK Aizrobežu 
sakaru daļas slepenu ziņojumu tā laika LKP CK pirmajam sekretāram 
Augustam Vosam, kuros diezgan sīki ir apkopotas ziņas, kas izskanējušas 
dažādos ārzemju latviešu medijos par politiski nevēlamu cilvēku vajāšanām 
un arestiem Latvijā 1983. gadā.169 Acīmredzot tādā veidā partijas vadība 
vērtēja īstenoto represiju iespaidu uz rietumu latviešu sabiedrisko domu.

Politiskās represijas 1983. gadā nebija unikāla Latvijas parādība. Tajā 
pašā laikā notika aresti un politiskās prāvas arī citās PSRS vietās. Piemēram, 
1983. gadā vairāki cilvēki tika arestēti un tiesāti Igaunijā.170 Lietuvā 1983. gadā 
bija arestēti un tiesāti nelegālās avīzes “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” 
redaktori Alfonss Svarinsks un Sigits Tamkevičs, kā arī pratināti daudzi citi 
Lietuvas garīdznieki, 1983. gada pavasarī tika tiesāts arī 1982. gada beigās 
arestētais Jons Sadūns.171 Maskavā 80. gadu sākumā VDK bija izdevies 
sagraut tā sauktās Maskavas Helsinku grupas darbību172 un 1983. gadā 
pārtraukt cilvēktiesību biļetena “Хроника Текущих Событий” izdošanu, kā 
arī arestēt vienu no pēdējiem šā biļetena sastādītājiem Juriju Šihanoviču.173

Ir dati, kas liecina, ka 1983. gadā represiju intensitāte ir pieaugusi visā 
Padomju Savienībā. Piemēram, PSRS VDK 1987. gada februāra ziņojumā 
PSKP CK ir minēts, ka “pēc KPFSR Kriminālkodeksa 190.1 panta un 
attiecīgajiem pantiem citu savienoto republiku kriminālkodeksos”174 
1983. gadā bija notiesāti 119 cilvēki, bet citos gados laikā no 1977. gada līdz 
1986. gadam uz šī panta pamata notiesāto skaits svārstījās no 44 līdz 88 
cilvēkiem.175 Tātad 1983. gadā uz šā panta pamata notiesāto cilvēku skaits 
salīdzinājumā ar citiem gadiem bija būtiski pieaudzis. Diemžēl minētā 
ziņojuma kopijas sliktās kvalitātes dēļ no tā paša dokumenta nav iespējams 
noteikt precīzu cilvēku skaitu, kas tajos gados tika notiesāti par pretpadomju 
aģitāciju un propagandu, t.i., uz KPFSR Kriminālkodeksa 70. panta pamata; 
LPSR Kriminālkodeksā tas bija 65. pants, taču pēc aptuveniem aprēķiniem 
ir pamats pieņemt, ka arī uz šā panta pamata 1983. gadā PSRS tika notiesāti 
vairāki desmiti cilvēku.176

LPSR, lai 1983. gadā notiesātu deviņus cilvēkus, VDK izmeklētāji pratināja 
vairākus simtus cilvēku, kā arī veica vairākus desmitus kratīšanu, tad var 
lēst, ka visas PSRS mērogā, lai notiesātu vairākus desmitus cilvēku pēc 
KPFSR Kriminālkodeksa 70. panta un vairāk nekā simt cilvēku pēc KPFSR 
Kriminālkodeksa 190.1 panta, VDK darbinieki kopumā bija nopratinājuši 
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vairākus tūkstošus cilvēku (politisko prāvu ietvaros viņi bija liecinieki) un 
izkratīja simtiem dzīvokļu.

Tātad, ja represiju intensitāte 1983. gadā pieauga visā Padomju Savienībā, 
tad tas liek domāt, ka iniciatīva 1983. gada represiju kampaņai ir nākusi no 
PSKP CK un / vai PSRS VDK augstākajām amatpersonām Maskavā, jo pretējā 
gadījumā tik plašas, mērķtiecīgas un arī koordinētas politiski nevēlamu 
cilvēku vajāšanas PSRS nebūtu iespējamas. Tas nozīmē, ka šīs kampaņas 
mērķis acīmredzot bija dot triecienu varai nevēlamām pretošanās un / vai 
brīvdomības izpausmēm visā Padomju Savienībā.

Secinājumi

Pirmkārt, vēlreiz norādīsim uz jau minēto īpatnību, ka vairākumam 
1983. gada politiskajās prāvās notiesāto – I. Cālītim, L. Doroņinai, 
G. Freimanim, B. Grezinam, J. Rožkalnam un J. Vēverim – tiesa piesprieda 
mazākus sodus, nekā bija prasījis prokurors. Grūti teikt, vai tā ir tikai 
1983. gada politisko prāvu īpatnība, vai arī šāda tendence bija vērojama citu 
gadu politiskajās prāvās. Skaidrs, ka šāda fakta konstatācija atklāj līdz šim 
maz zināmu parādību, kas līdz ar to prasa turpmāku padziļinātu izpēti. 

Otrkārt, iedziļinoties termina “pretpadomju aģitācija un propaganda” 
saturā un tajā, kā šo terminu saprata un izmantoja tā laika jurisprudencē, var 
secināt, ka šajās politiskajās prāvās tiesātie cilvēki netika tiesāti likumīgi pat 
no PSRS jurisprudences viedokļa. Paša termina “pretpadomju aģitācija un 
propaganda” saturs tika interpretēts tik plaši, ka faktiski par šādu noziegumu 
varēja apsūdzēt jebkuru personu, kuras viedoklis atšķīrās no komunistiskās 
propagandas viedokļa. Pretpadomju aģitācijas un propagandas praktiskā 
izmantošana PSRS jurisprudencē tika likta lietā pēc shēmas – objektīvās 
realitātes oficiāla noliegšana un tās aizstāšana ar ideoloģisko realitāti. 
Tādā veidā apsūdzības par pretpadomju aģitāciju un propagandu faktiski 
bija instruments, ar kuru varas institūcijas savu ideoloģisko realitāti centās 
uzspiest tiesātajiem ar represīviem līdzekļiem.

Treškārt, VDK izmeklētāju lēmumos par psihiatrisko ekspertīžu 
nozīmēšanu, kā arī psihiatrisko ārstniecības iestāžu ekspertīžu slēdzienos 
iekļautā argumentācija ļauj secināt, ka Komunistiskās partijas diktatūras 
apstākļos cilvēka politiskie uzskati varēja būt ne tikai iegansts, lai apšaubītu 
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šā cilvēka garīgo pilnvērtību, bet arī pamats šā cilvēka atzīšanai par 
nepieskaitāmu un viņa piespiedu ārstēšanai psihiatriskā slimnīcā.

Ceturtkārt, tā kā 1983. gadā arestēts, notiesāts un ieslodzīts PSRS 
brīvības atņemšanas vietās tika salīdzinoši neliels cilvēku skaits, savukārt 
pratināšanas, kratīšanas u.c. izmeklēšanas darbības aptvēra daudz lielāku 
cilvēku loku – vairākus simtus, bet visas PSRS mērogā var lēst, ka 1983. gada 
represiju kampaņas ietvaros notiekošās izmeklēšanas darbības skāra pat 
vairākus tūkstošus cilvēku, ir pamats uzskatīt, ka šāda kampaņa tika veikta, 
ne tikai lai ieslodzītu aktīvākos pretpadomju elementus vai vismaz tos, kurus 
par aktīviem pretpadomju elementiem uzskatīja VDK un / vai LKP vadītāji, 
bet arī lai iebaidītu citus. 

atsauces un piezīmes
1 Izstāde apskatāma interneta vietnē www.archiv.org.lv/1983
2 Saskaņā ar Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītāju 

1983. gadā VDK Latvijā arestēja kopumā 24 cilvēkus. Tas ir lielākais VDK arestēto cilvēku 
skaits Latvijā viena gada laikā kopš 1972. gada (togad VDK arestēja 33 cilvēkus) līdz pat PSRS 
sabrukumam (sk.: No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā. Noziegumos pret padomju valsti 
apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Sast. Ērglis Dzintars, Vīksne Rudīte, Žvinklis Arturs, 
Boge Sarma. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. 972. lpp.). Te gan jāņem vērā, ka 
VDK kompetencē bija ne tikai politisko lietu izmeklēšana, bet vismaz daļēji arī ekonomiskās 
lietas – kontrabanda.

3 Ir pamats uzskatīt, ka 1983. gadā Latvijā tika arestēti, tiesāti un represēti cilvēki arī uz Latvijas 
PSR Kriminālkodeksa 183.1 panta – apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšana, kas diskreditē 
Padomju valsts un sabiedrisko iekārtu – pamata. Arī šis pants bija izteikti politisks, taču šā 
panta sankcijā paredzētais sods bija ievērojami mazāks nekā Latvijas PSR Kriminālkodeksa 
65. panta sankcijā, tādēļ 183.1 pants tika izmantots gadījumos, kad Komunistiskās partijas 
un / vai VDK amatpersonas uzskatīja, ka attiecīgo cilvēku nepieciešams iesēdināt uz nelielu 
laika posmu. Šīs lietas, kas bija ierosinātas uz 183.1 panta pamata, saskaņā ar tā laika Latvijas 
PSR Kriminālprocesa kodeksa 127. pantu izmeklēja nevis VDK, bet prokuratūras izmeklētāji. 
Lietas, kas tika iztiesātas uz 183.1 panta pamata, nav uzkrātas Latvijas Nacionālajā arhīvā un, 
cik zināms, līdz šim nav pētītas (sk. arī 175. un 176. atsauci).

4 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LVA), 1986. f. (Latvijas PSR Valsts 
drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto 
personu krimināllietas), 1. apr., 45317., 45318., 45322., 45323. l.; 2. apr., P-9274., P-10894. l.

5 LVA, 1986. f., 1. apr., 45320., 45321., 45332. l.
6 Turpat, 45319., 45331. l.
7 Sīkāk par “Gaismas akcijas” darbību sk.: Kļaviņš, P. Gaismas akcija. Liecības un dokumenti par 

Gaismas akcijas slepeno un atklāto darbību dzelzs priekškara abās pusēs. Mārupe: Drukātava, 2012.
8 Švarca, L., Čehoņins, B. Pieķerti nozieguma vietā. Cīņa. 1982. 28. dec. Nr. 297. 2. lpp.; Padomju 

Jaunatne. 1982. 28. dec. Nr. 248. 3. lpp.
9 LVA, 1986. f., 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 3., 4. lp.

10 Turpat, 3. lp.
11 Tā dokumentā. Šajā gadījumā iniciālis pirms uzvārda “b. Pugo” nozīmē nevis attiecīgās 

personas vārdu “Boriss Pugo”, bet partijisko apzīmējumu – “biedrs Pugo”.
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12 LVA, 1986. f., 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 2. lp.
13 1983. gada 6. janvārī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas Izmeklēšanas daļas priekšnieka 

N. Ņevicka dienesta vēstulē Desmitās daļas (Uzskaites un arhīva daļa) priekšniekam minēts, 
ka krimināllieta ierosināta pēc VDK Piektās daļas (Ideoloģiskās diversijas apkarošana) 
materiāliem – divām VDK operatīvās izstrādes lietām (ДОР № 5303, ДОР № 5308), vienu 
operatīvās pārbaudes lietu (ДОП № 2975), kā arī vienu operatīvās izstrādes lietu grupai 
(ДОРГ № 5313); LVA, 1986. f., 2. apr., P-10894. l., uzraudzības lieta, 1. lp.

14 LVA, 1986. f., 1. apr., 45322. l., uzraudzības lieta, 1. lp.; 45323. l., uzraudzības lieta, 1. lp.;  
2. apr., P-9274. l., uzraudzības lieta, 1a. lp.

15 Turpat, 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 1. lp.
16 Turpat, 1. apr., 45322. l., 2. sēj., 109. lp.; 6. sēj., 3., 32. lp.; 7. sēj., 1.d., 7. lp.; 45323. l., 1. sēj., 50., 

69., 76., 80., 87., 103. lp.; 2. apr., P-9274. l., 4. sēj., 1b., 47. lp.; 5. sēj., 1c., 63. lp.; P-10894. l., 1. sēj., 
30. lp.; 2. sēj., 17. lp.; 7. sēj., 11., 15., 19., 24. lp.

17 Turpat, 2. apr., P-10894. l., 7. sēj., 16–18. lp.
18 Turpat, 5. sēj., 1.–6. lp.
19 Turpat, 4. sēj., 1.–6. lp.
20  Ģ. Melngaiļa aizturēšana jau 5. janvārī bija zināmā mērā nejauša. Saskaņā ar VDK apakš-

vienības darbinieka A. Kondratova ziņojumu savam priekšniekam S. Zukulim apakšvienība 
bija devusies pie Ģ. Melngaiļa, lai nodotu viņam “pavēsti par ierašanos Latvijas PSR Valsts 
drošības komitejā uz pārrunām sakarā ar viņa pretpadomju darbību” (LVA, 1986. f., 2. apr., 
P-10894. l., 1. sēj., 5. lp.). Tā kā saskaņā ar šo pašu ziņojumu A. Kondratovs bija devies pie 
Ģ. Melngaiļa kopā ar diviem operatīvajiem darbiniekiem, pavēstes nodošana acīmredzot bija 
tikai formālais iegansts (pavēstes nodošanai nav nepieciešama operatīvo darbinieku grupa 
trīs cilvēku sastāvā), bet faktiski šie VDK darbinieki bija devušies pie Ģ. Melngaiļa, lai veiktu 
viņa dzīvoklī kratīšanu (lēmums par to jau bija pieņemts; sk.: LVA, 1986. f., 2. apr., P-10894. l., 
2. sēj., 17. lp.). Taču pa ceļam viņi ieraudzīja Ģ. Melngaili uz ielas un nolēma viņu aizturēt (par 
Ģ. Melngaiļa aizturēšanu sk. arī paša Ģ. Melngaiļa atmiņu stāstījumā: Kļaviņš, P., Gaismas 
akcija. 345. lpp.).

21 1983. gada 6. janvārī plkst. 6.25 sākās kratīšana Maijas Cālītes dzīvesvietā, kas turpinājās 
līdz plkst. 13.15 (LVA, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 7. sēj., 2–6. lp.; 2. apr., P-10894. l., 7. sēj., 31., 
32. lp.), plkst. 6.35 sākās kratīšana Ģederta Melngaiļa ģimenes dzīvoklī, kas turpinājās līdz 
plkst. 14.25 (turpat, 2. apr., P-10894. l., 2. sēj., 18.–34. lp; P-9274. l., 4. sēj., 2.–9. lp.; 1. apr., 45322. l., 
6. sēj., 33.–35. lp.), plkst. 6.40 sākās kratīšana Alfrēda un Austras Lēvaldu ģimenes dzīvoklī, 
kas turpinājās līdz plkst. 18.05 (turpat, 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 70.–75. lp.; 2. apr., P-10894. l., 
7. sēj., 25.–30. lp.), plkst. 6.45 sākās kratīšana Andreja Spekes dzīvoklī, kas turpinājās līdz 
plkst. 12.00 (turpat, 2. apr., P-10894. l., 7. sēj., 20.–23. lp.), plkst. 6.45 sākās kratīšana Jāņa Vē-
vera ģimenes dzīvoklī, kas turpinājās līdz plkst. 15.50 (turpat, 1. sēj., 63.–68. lp.), plkst. 6.50 
sākās kratīšana Zigrīdas un Ata Veltmaņu dzīvoklī, kas turpinājās līdz plkst. 8.15 (turpat,  
1. apr., 45323. l., 1. sēj., 93.–95. lp.), plkst. 7.00 sākās kratīšana Aivara Kalniņa ģimenes dzīvok-
lī, kas turpinājās līdz plkst. 15.45 (turpat, 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 104.–116. lp.), plkst. 7.00 sākās 
kratīšana Ojāra Villera dzīvesvietā, kas turpinājās līdz plkst. 14.05 (turpat, 2. apr., P-10894. 
l., 7. sēj., 7.–10. lp.), plkst. 7.10 sākās kratīšana Jāņa Rožkalna dzīvoklī, kas turpinājās līdz 
plkst. 16.00 (turpat, 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 51.–61. lp.), plkst. 7.20 sākās kratīšana Edmunda un 
Rutas Cirveļu ģimenes dzīvoklī, kas turpinājās līdz plkst. 13.50 (turpat, 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 
88.–90. lp.), plkst. 7.25 sākās kratīšana Gunāra un Hertas Līvijas Astru ģimenes dzīvesvietā, 
kas turpinājās arī vēl nākamajā dienā (sk. nākamo atsauci), plkst. 7.30 sākās kratīšana Jāņa un 
Ženijas Gulbju ģimenes dzīvoklī, kas turpinājās līdz plkst. 15.10 (turpat, 2. apr., P-10894. l.,  
7. sēj., 12.–14. lp.), plkst. 7.40 sākās kratīšana Inta Cālīša un Ināras Serdānes ģimenes dzīves-
vietā, kas turpinājās līdz plkst. 17.30 (turpat, 2. apr., P-9274. l., 5. sēj., 2.–16. lp.; 1. apr., 45322. l., 
6. sēj., 4.–18. lp.), plkst. 7.40 sākās kratīšana Lidijas Doroņinas dzīvesvietā, kas turpinājās līdz 
plkst. 18.30 (turpat, 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 31.–46. lp.).

22 Kratīšana Gunāra Astras ģimenes dzīvesvietā sākās 1983. gada 6. janvārī plkst. 7.25 no rīta un 
turpinājās līdz pat plkst. 21.30 vakarā, t.i., vairāk nekā 14 stundas, kad tā “sakarā ar vēlo laiku” 
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tika pārtraukta. Pa nakti telpas tika aizzīmogotas, bet nākamajā dienā plkst. 8.50 kratīšana 
tika atsākta un beidzās plkst. 13.00, t.i., turpinājās vairāk nekā 5 stundas. Tātad kopumā no 
pieejamiem dokumentiem var secināt, ka kratīšana G. Astras dzīvesvietā turpinājās vairāk 
nekā 19 stundas (LVA, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 2. sēj., 110.–129. lp.; 2. apr., P-9274. l., 4. sēj., 
48.–51. lp.).

23 1983. gada 6. janvārī kratīšana Almas Strautnieces dzīvesvietā sākās plkst. 13.30, t.i., 
15 minūtes pēc tam, kad bija izkratīta otras šā dzīvokļa īrnieces Maijas Cālītes dzīvesvieta, un 
turpinājās līdz plkst. 15.30 (LVA, 1986. f., 1. apr., 45322. l., 7. sēj., 8.–10. lp.). Kratīšana Guntas 
Rožkalnes dzīvoklī sākās plkst. 18.05, t.i., divas stundas pēc tam kad bija izkratīts viņas vīra 
Jāņa Rožkalna dzīvoklis, un turpinājās līdz plkst. 21.35 (turpat, 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 81.– 
86. lp.). Kratīšana Inta Cālīša darbavietā sākās plkst. 20.15, t.i., divas stundas un 45 minūtes 
vēlāk pēc tam, kad bija izkratīts viņa dzīvoklis, un turpinājās līdz plkst. 22.50 (turpat, 2. apr., 
P-9274. l., 5. sēj., 64.–66. lp.). Kratīšana Andreja Kalniņa dzīvesvietā sākās plkst. 16.00 un 
turpinājās līdz plkst. 17.45 (turpat, 2. apr., P-10894. l., 7. sēj., 2.–5. lp.).

24 1983. gada 6. janvārī tika nopratināti: Inese Brants (LVA, 1986. f., 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 68., 
69. lp.), Maija Cālīte (turpat, 1. apr., 45322. l., 3. sēj., 1b.–12. lp.; 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 
118.–120. lp.), Edmunds Cirvelis (turpat, 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 55.–59. lp.), Jānis Gulbis 
(turpat, 2. apr., P-10894. l., 5. sēj., 24.–28. lp.), Jānis Kacens (turpat, 1. apr., 45322. l., 3. sēj., 109.– 
115. lp.), Aivars Kalniņš (turpat, 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 44.–50. lp.), Andrejs Kalniņš (turpat, 
2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 170.–173. lp.), Anna Austra Levalde (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 
88.–93. lp.; 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 11.–16. lp.), Ģederts Melngailis (turpat, 2. apr., P-10894. l.,  
2. sēj., 86.–90. lp.), Dzidra Ozollapa (turpat, 4. sēj., 185.–188. lp.), Jēkabs Ozollapa (turpat, 
2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 189.–193. lp.), Valentīna Pastare (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 
194.–196. lp.), Ēvalds Pastars (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 197.–202. lp.), Gaida Rogule 
(turpat, P-10894. l., 4. sēj., 174.–182. lp.; 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 72.–76. lp.), Andrejs Speke 
(turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 61.–68. lp.), Irina Speke (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 19.–
21. lp.), Alma Strautniece (turpat, 1. apr., 45322. l., 3. sēj., 80.–84. lp.), Austris Sukurs (turpat,  
1. apr., 45323. l., 4.s ēj., 85.–87. lp.), Zigrīda Veltmane (turpat, 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 88.– 
93. lp.), Atis Veltmanis (turpat, 1. apr., 45323. l., 4. sēj., 77.–80. lp.), Jānis Vēveris (turpat,  
1. apr., 45323. l., 3. sēj., 215.–225. lp.), Anna Silvija Villere (turpat, 2. apr., P-10894. l., 5. sēj., 19.– 
23. lp.), Ojārs Villers (turpat, 2. apr., P-10894. l., 5. sēj., 7–14. lp.), Dzintra Vintere (turpat,  
1. apr., 45323. l., 4. sēj., 81.–84. lp.) un Baiba Vītoliņa (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 157.–
161. lp.).

25 LVA, 1986. f., 1. apr., 45323. l., 1. sēj., 26.–29. lp.; 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 18.–21. lp.
26 1983. gada 6. janvārī B. Vītoliņa tika aizturēta un izkratīta. Kratīšanas laikā viņai tika atņemtas 

dažādas personiskās mantas – fotoaparāts, mūzikas ieraksti, pierakstu grāmatiņa u.c. (LVA, 
1986. f., 2. apr., P-10894. l., 7. sēj., 37.–39. lp.). Pēc tam līdz pat plkst. 22.00 vakarā viņa tika 
pratināta (turpat, 4. sēj., 157.–161. lp.).

27 Lēmumus par krimināllietas ierosināšanu, kratīšanām u.c. izmeklēšanas darbību veikšanu bija 
parakstījuši LPSR VDK priekšsēdētājs B. Pugo, Izmeklēšanas daļas priekšnieks N. Ņevickis 
un Izmeklēšanas daļas nodaļas priekšnieks V. Dembovskis, kuri acīmredzot vadīja un 
koordinēja visas operācijas norisi. Bez viņiem 1983. gada 6. janvāra kratīšanu un pratināšanu 
protokolos atrodami vēl 66 VDK darbinieku uzvārdi, kas praktiski īstenoja šīs kratīšanas un 
pratināšanas. Tātad kopā tie ir 69 VDK darbinieki. Jāņem vērā, ka protokolos neparādās VDK 
šoferu un dažādu citu tehnisko darbinieku uzvārdi, līdz ar to var lēst, ka faktiski 1983. gada 
6. janvāra operācijā piedalījās vairāk nekā 70 VDK darbinieku.

28 1983. gada 7. janvārī kratīšanas notika Gunāra Freimaņa dzīvoklī un vasarnīcā (LVA,  
1986. f., 1. apr., 45322. l., 1. sēj., 26.–34. lp.) un Jāņa Kacena dzīvoklī (turpat, 7. sēj., 11.– 
14. lp.). Pratināta 7. janvārī tika Lidija Doroņina (turpat, 2. apr., P-10894. l., 1. sēj., 108.– 
112. lp.), Regīna Karpoviča (turpat, 1. apr., 45322. l., 3. sēj., 122.–124. lp.), Zeltīte Meistere (turpat,  
2. apr., P-9274. l., 4. sēj., 93.–98. lp.), Ģederts Melngailis (turpat, 2. apr., P-10894. l., 2. sēj., 91.–
94. lp.), Pauls Vanags (turpat, 2. apr., P-10894. l., 5. sēj., 37.–40. lp.) Jānis Vēveris (turpat, 1. apr., 
45323. l., 3. sēj., 226.–229. lp.) un Baiba Vītoliņa (turpat, 2. apr., P-10894. l., 4. sēj., 162.–169. lp.).
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29 1983. gadā trimdas latviešu preses izdevumos ir minēts, ka 6. un 7. janvārī kratīšanas 
notikušas aptuveni 50 dzīvokļos (Pievienojies čekas upuriem. Latvija. 1983. 28. feb.  
Nr. 2022. 4. lpp.; Pieaug terrors Latvijā. Londonas Avīze. 1983. 4. marts. Nr. 1862. 1. lpp.; Jaunas 
vajāšanas Latvijā. Brīvība. 1983. Feb./marts. Nr.2/3. 9. lpp.; u.c.). Savukārt literatūrā minēts, 
ka kratīšanas notikušas “apm. 100 cilvēku dzīvesvietās visā Latvijā” (sk.: Kļaviņš, P. Gaismas 
akcija. 280. lpp.). Pašās krimināllietās ir atrodami tikai 22 kratīšanas protokoli, kas datēti 
ar 5.–7. janvāri. Šādu starpību var skaidrot ar vairākiem apsvērumiem. Pirmkārt, precīzu 
informāciju par represijām un kratīšanām Latvijā tolaik ārzemju latviešu pārstāvjiem iegūt 
bija ļoti problemātiski. Šāda veida informācija parasti tika iegūta tikai pastarpināti – no 
dažādu cilvēku pārstāstiem vai pat baumām. Tādēļ šādā veidā iegūts skaitlis neizbēgami bija 
ļoti aptuvens. Otrkārt, nav zināms, vai visi 1983. gada 5.–7. janvāra kratīšanu protokoli ir 
pievienoti krimināllietām. Nevar izslēgt iespēju, ka daļu kratīšanu protokolu VDK darbinieki 
kaut kādu iemeslu dēļ krimināllietām izlēma nepievienot, piemēram, gadījumā, ja izkratītajā 
dzīvoklī nekas noziedzīgs netika atrasts. Patiesības labad jāmin, ka daži kratīšanu protokoli 
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un viņas meitas tirdīšana. Londonas Avīze. 1983. 28. janv. Nr. 1857. 1., 6. lpp.; Seglenieks, N. 
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36 Turpat, 2. apr., P-10894. l., 13. sēj., 60., 72., 76. lp.
37 Tas ierakstīts pat apsūdzības rakstā un tiesas sēdes protokolā (turpat, P-9274. l., 5. sēj., 207., 

209., 264. lp.).
38 Tas ierakstīts apsūdzības rakstā un tiesas sēdes protokolos (turpat, 1. apr., 45322. l., 17. sēj., 

28.–32., 100., 202., 218. lp.; 2. apr., P-9274. l., 5. sēj., 280. lp.).
39 Kļaviņš, P. Gaismas akcija. 285., 286. lpp.
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nav būtiskas nozīmes – Ģ. Melngailis tika nosūtīts uz piespiedu ārstēšanu sevišķa režīma 
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Ceturtās daļas (Transporta pretizlūkošana) operatīvās izstrādes lietas nr. 5382 materiāliem 
(LVA, 1986. f., 1. apr., 45318. l., uzraudzības lieta, 1. lp.).

105 Pirmkārt, uz vēstules aploksnes, kuru B. Grezins no Santakrusas de Tenerifes mēģināja sūtīt 
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174 KPFSR Kriminālkodeksā 190.1 pants bija “Apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšana, kuri 
diskreditē Padomju valsts un sabiedrisko iekārtu”. Latvijas PSR Kriminālkodeksā attiecīgais 
pants ar tādu pat nosaukumu un saturu bija 183.1 pants (sk.: Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas Kriminālkodekss. Rīga: Liesma, 1976, 132. lpp.).
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175 Laikā no 1977. līdz 1986. gadam uz KPFSR Kriminālkodeksa 190.1 panta (un savienoto 
republiku Kriminālkodeksu attiecīgu pantu) pamata Padomju Savienībā kopumā bija 
notiesāti 667 cilvēki. Atsevišķi pa gadiem notiesāto cilvēku skaits bija šāds: 1977. gadā 
notiesāti 54 cilvēki; 1978. gadā – 44; 1979. gadā – 65; 1980. gadā – 67; 1981. gadā – 88;  
1982. gadā – 69; 1983. gadā – 119; 1984. gadā – 57; 1985. gadā – 57; 1986. gadā – 47 (sk.: 
www.bukovsky-archives.net/pdfs/sovter75/kgb87-3.pdf, 7. lp. [skatīts 2014. g. 22. aprīlī]). 
Tā kā Latvijas Nacionālajā arhīvā nav uzkrātas krimināllietas, kas tika iztiesātas uz LPSR 
Kriminālkodeksa 183.1 panta pamata un nav arī datu par šo lietu skaitu, tādēļ šobrīd nav 
iespējams noteikt – vai tajā gadā kādi cilvēki Latvijā tika vajāti uz 183.1 panta pamata vai ne.

176 Laikā no 1977. līdz 1986. gadam uz KPFSR Kriminālkodeksa 70. panta (un savienoto republiku 
Kriminālkodeksu attiecīgu pantu) pamata Padomju Savienībā kopumā bija notiesāti 
218 cilvēki. Atsevišķi pa gadiem notiesāto cilvēku skaits bija šāds: 1977. gadā notiesāto skaits 
dokumentā nav redzams; 1978. gadā – 12; 1979. gadā – 4; 1980. gadā – 35; 1981. gadā – 39; 
1982. gadā – 23; 1983. gadā – notiesāto skaits dokumentā pilnībā nav redzams (skaitļa otrais 
cipars ir 4); 1984. gadā – 25 (?); 1985. gadā – 13 (?); 1986. gadā – 11 (sk.: www.bukovsky-
archives.net/pdfs/sovter75/kgb87-3.pdf , 6. lp. [skatīts 24.04.2014.]). Saskaitot kopā notiesāto 
skaitu par tiem gadiem, kas dokumentā ir redzami (t.i., 1979.–1982. gadā un 1984.–1986. 
gadā), kopā sanāk 162 notiesātie. No dokumentā minētā kopējā 1977.–1986. gadā notiesāto 
skaita (218) atņemot 162, sanāk, ka 1977. gadā un 1983. gadā uz KPFSR Kriminālkodeksa 
70. panta (un savienoto republiku Kriminālkodeksu attiecīgu pantu) pamata Padomju 
Savienībā kopā bija notiesāti 56 cilvēki. Var pieņemt, ka vairums no šiem 56 cilvēkiem tika 
notiesāti 1983. gadā, jo uz KPFSR Kriminālkodeksa 190.1 panta pamata 1983. gadā tika 
notiesāti aptuveni divas reizes vairāk cilvēku (119) nekā 1977. gadā (54), tādēļ ļoti iespējams, 
ka šī proporcija bija līdzīga arī attiecībā uz tiesātajiem pēc KPFSR Kriminālkodeksa 70. panta. 
Ņemot vērā šādu proporciju un arī to, ka 1983. gadā tiesāto skaitļa otrais cipars ir 4, sanāk ka 
1983. gadā, visticamāk, tika tiesāti 44 vai 34 cilvēki, bet 1977. gadā attiecīgi – 12 vai 22 cilvēki.

Gints Zelmenis

political repressions of 1983 in occupied latvia

Nine persons (Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints Cālītis, Lidija Doroņina, 
Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Ģederts Melngailis, Jānis Rožkalns 
and Jānis Vēveris) were tried on the charge of “Anti-Soviet agitation and 
propaganda” in the framework of a number of political trials which were 
held in the occupied Latvia in 1983. The documents testify to surveillance, 
supervision, and more often than not also intimidation of these people carried 
out by KGB long before 1983. The article dwells upon the political trials of 
1983 in Latvia and repressions related to them in the context of the tendencies 
of the political repressions in the USSR in the 80ies in general. 

The “Anti-Soviet” activities of the organization “Gaismas akcija” (action 
of light) founded by Pauls Kļaviņš and other Latvians in the Western exile 
served as a formal reason for launching a campaign of political repression 
of 1983. This organization had established contacts with certain people in 
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Latvia in the 70ies of the 20th century. On January 5, 1983 KGB initiated 
criminal proceedings in connection with the activities of this organization 
in Latvia. In the course of the first three days, until January 7 three persons 
had been arrested, 22 searches had been performed and 30 persons had been 
interrogated in Latvia (most of them in Riga). All in all 9 persons had been 
tried and convicted for “Anti-Soviet agitation and propaganda” in 1983, 
tens of searches had been performed and hundreds of persons had been 
interrogated. Eight of these nine persons had been sentenced to several 
years’ imprisonment in the prisons and “correctional labour camps” (i.e 
concentration camps), one of them because of his political beliefs had been 
declared “mentally incompetent” and placed in a psychiatric hospital for the 
compulsory treatment. Reading various books published abroad or before 
the occupation of Latvia, newspapers and other texts, their duplication and 
dissemination, listening to the radio broadcast of the Voice of America and 
Radio Free Europe/Radio Liberty and recording their programmes were the 
“crimes” these people had been tried for. Some of them had been tried on 
the charge of the contacts with the Latvians abroad, others on the charge of 
distribution of proclamations apprising the independence of Latvia. These 
activities in accordance with the Article 65 of the Criminal Code of the 
Latvian SSR were classified as “Anti-Soviet agitation and propaganda” and 
“false fabrications defaming the Soviet state and social system”. However 
the documents they disseminated and the books they read referred to the 
occupation of Latvia and communist repressions, i.e. true historical facts, 
therefore there was nothing “defamatory” in them. That means that they had 
been wrongfully convicted even according to the laws of the Soviet Union 
itself. Political repressions in the occupied Latvia in 1983 were also related 
to the use of psychiatry for repressive purposes. As mentioned earlier one 
of the convicted was sentenced to the compulsory treatment at a “special” 
psychiatric hospital. One of the witnesses was also declared mentally 
incompetent and committed to a psychiatric hospital a year later. Upon the 
conclusions of a medical commission the people were declared mentally 
incompetent, to justify the diagnosis political views and contacts with the 
Latvians outside the USSR were mentioned in one case, a refusal to come 
to interrogation in another. The documents show that KGB investigators 
questioned the psychic condition of another two accused persons although 
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the medical commission declared them mentally healthy. The inclination of  
KGB investigators to so often ascertain the mental state of the accused on the 
grounds of their political beliefs leads to the idea that they had been given the 
task to search for psychic deviations in persons being accused of “Anti-Soviet 
agitation and propaganda”.

There is evidence that the scope of political repressions in 1983 grew not 
only in Latvia but in the whole Soviet Union. It leads us to assumption that 
the repression campaign of 1983 was initiated by the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union and/or the top officials of the USSR 
KGB in Moscow, otherwise such extensive, targeted and well-coordinated 
prosecution of politically undesirable people would not have been possible 
in the USSR. 

The main conclusions: first, comparing the penalties demanded by the 
prosecutor in the political trials of 1983 with the sentences issued by court, 
one can see that the majority of the convicted people received a lesser 
sentence than demanded by the prosecutor, although usually it did not 
happen at the political trials held in the USSR.  Second, the people tried in 
these political trials were not judged lawfully even from the point of view of 
the jurisdiction of the USSR. Third, under the dictatorship of the Communist 
party the political views of a person could serve not only as a reason to doubt 
the mental ability of the person, but also as the basis to declare the person 
mentally incompetent and commit him for the compulsory treatment to 
psychiatric medical institution. Fourth, although a relatively small number 
of people was arrested, convicted and imprisoned in the penitentiaries of the 
USSR, searches and interrogations hit several hundred people in Latvia. This 
suggests that the repression campaign of 1983 at least in part was intended as 
campaign of intimidation of a bigger amount of people. 

Keywords: Communist party, criminal case, political trials, political 
repressions, anti-Soviet agitation and propaganda, psychiatric repressions, 
Committee for State Security
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