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nepamatoti arestēts, notiesāts, nošauts
par padomju totalitārā režīma 1937.–1938. gada represijām – Lielo teroru –, tāpat kā par tā 
iniciatoriem, iedvesmotājiem un organizatoriem pēdējos gados tapušajos vēstures pētījumos ir 
pateikts daudz. tomēr joprojām ir maz ziņu par cilvēkiem, kuri protestēja pret šo masu represiju 
uzsākšanu un izvēršanu, arestēto spīdzināšanu un izmeklēšanas materiālu viltošanu. Viens no 
šādiem drosmīgajiem cilvēkiem bija Baltijas flotes kara prokurors Jānis stūrmanis. Viņš jau 
1936. gadā iestājās pret likuma pārkāpumiem, nevainīgu cilvēku arestiem un notiesāšanu. 
J. stūrmanis arī pats kļuva par Lielā terora upuri. Viņu apvainoja par “latviešu pretpadomju 
sazvērestības” vadīšanu Baltijas kara flotē. 1938. gadā J. stūrmanim piesprieda nāvessodu. 
publicētie dokumenti sniedz ieskatu J. stūrmaņa liktenī.
Atslēgvārdi: Jānis stūrmanis, psrs, staļinisms, Lielais teoros, staļinisko represiju upuri.

pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu vidū J. staļins un viņa tuvākie 
domubiedri skaļi deklarēja, ka visi “antiļeņiniskie grupējumi partijā” esot 
sagrauti. arī psrs represīvo iestāžu rīcībā nebija nekādu ziņu par “bijušo” 
nelegālo kontrrevolucionāro organizāciju pastāvēšanu. J.staļina niknākais 
un aktīvākais oponents Ļ. trockis jau 1929. gadā bija izraidīts no psrs, bet 
daudzi viņa kādreizējie atbalstītāji bija apliecinājuši lojalitāti valdošajam 
totalitārajam režīmam. pieklusuši bija arī G. Zinovjeva, n. Buharina un citu 
bijušo J. staļina idejisko pretinieku piekritēji.

politiskā situācija valstī radikāli izmainījās pēc tam, kad 1934. gada 
1. decembrī Ļeņingradā, smoļnijā tika nošauts Ļeņingradas apgabala VK(b)p 
[Vissavienības komunistiskās (boļševiku) partijas] komitejas sekretārs sergejs 
Kirovs. J. staļins šo slepkavību izmantoja, lai visnežēlīgākā veidā izrēķinātos 
ar saviem idejiskajiem pretiniekiem no bijušo opozicionāru – vispirms no 
zinovjeviešu, pēc tam arī no trockistu vidus. šās represijas skāra arī daudzus 
valdošās elites pārstāvjus. 

vēsture
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Kirova slepkavībai sekojošie aresti kļuva par turpmāko masu represiju 
un likumības visrupjākās pārkāpšanas sākumu. to lielā mērā noteica 
arī 1934. gada 1. decembrī psrs Centrālās izpildu komitejas pieņemtais 
likums, ar kuru ietK [iekšlietu tautas komisariātam] tika uzdots lietas par 
teroristu organizācijām un terora aktiem pabeigt desmit dienu laikā. šādas 
lietas tiesās vajadzēja izskatīt bez apsūdzības un aizstāvības piedalīšanās. 
apžēlošanas kasācija un notiesāto lūgumi par apžēlošanu netika pieļauti. 
spriedums par nošaušanu bija jāizpilda nekavējoties pēc tā pasludināšanas 
tiesā.

masu arestu kampaņas aizsākās pēc tam, kad J. staļins bija paziņojis, ka 
ietK orgāni pretpadomju trockistu–zinovjeviešu sazvērestības atmaskošanā 
esot nokavējuši vismaz četrus gadus, tādēļ pēc psrs iekšlietu tautas komisāra 
n. Ježova norādījuma tika izvērsti plaši aresti bez jebkādiem arestēto 
vainas pierādījumiem. par visiedarbīgākajiem līdzekļiem “ienaidnieka 
atmaskošanai” kļuva arestēto piekaušana un nežēlīga spīdzināšana, šantāža 
un provokācijas. tādā veidā arestētos – absolūti nevainīgus cilvēkus – 
piespieda atzīties visfantastiskāko noziegumu izdarīšanā, parakstīt pašu 
izmeklētāju izdomātos un uzrakstītos pratināšanas protokolus.

nevainīgu cilvēku aresti, arestēto piekaušana un spīdzināšana, 
izmeklēšanas materiālu falsifikācija notika ar psrs prokuratūras darbinieku 
vistiešāko atbalstu un tiešu piedalīšanos. prokurora uzraudzība faktiski bija 
kļuvusi par teroristisku izrēķināšanos ar pilnīgi nevainīgiem cilvēkiem un 
tās dokumentāru noformēšanu.

Viens no tiem, kurš atklāti nostājās pret ietK darbinieku sadistiskajām 
izmeklēšanas metodēm un izmeklēšanas materiālu falsifikāciju, pret 
dažādu “sazvērestību” fabricēšanu, bija Baltijas flotes kara prokurors Jānis 
stūrmanis. par to viņš samaksāja dārgu cenu – tika arestēts, padarīts par 
vienu no “latviešu pretpadomju organizācijas” vadītājiem Baltijas flotē, 
pratināšanas laikā spīdzināts un pēc tam nošauts.

publicētie dokumenti sniedz nelielu ieskatu ne tikai Jāņa stūrmaņa, bet 
arī dažu citu latviešu – Lielā terora upuru – likteņos.
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1. Sarkankarogotās Baltijas flotes kara prokurora J. Stūrmaņa dienesta 
ziņojums par SBF IeTK Sevišķās daļas nelikumīgajām izmeklēšanas 
metodēm

pilnīgi slepeni
sBF kara prokurors
1936. gada 17. novembrī
nr. 00159

ietK Ļeņingradas apgabala pārvaldes
priekšniekam 1. ranga komisāram

biedram [L.] Zakovskim
Kopija: sZsa [strādnieku-zemnieku sarkanās armijas]

galvenajam kara prokuroram brigādes kara juristam biedram 
rozovskim

pēdējā laikā sBF ietK sevišķās daļas izmeklēšanas darbā ir atzīmēta 
vesela rinda lielu un sīkāku izmeklēšanas veikšanas elementāro noteikumu 
pārkāpumu. Galvenie pārkāpumi ir šādi:

1. a) apsūdzēto un pat liecinieku pratināšanā daudzi pilnvarotie 
uzspiež liecību formulējumus;
b) šie protokoli, kurus ir uzrakstījuši pilnvarotie, kuros jau ir 
uzspiestie formulējumi, pēc tam, bez apsūdzētā un pat liecinieku 
klātbūtnes, tiek “rediģēti” ne tikai no nodaļu priekšnieku, bet pat 
no sBF sevišķās daļas priekšnieka kapteiņa biedra isakova puses. 
šī “rediģēšana” tiek veikta bez jebkādām ceremonijām, nevis 
lai izlabotu gramatiski, bet gan pēc lietas būtības, lai saasinātu 
apsūdzības pusi;
c) pēc tādas “rediģēšanas” no jauna tiek izsaukts nopratinātais, 
izliekoties, ka labotas tiek gramatiskās kļūdas, protokols tiek dots 
parakstīt agrāk nopratinātajam. tā rezultātā, kad lieta nonāk līdz 
izskatīšanai, no savām liecībām atsakās ne tikai apsūdzētie, bet pat 
liecinieki.
2. pirms lietas oficiālas uzsākšanas tiek savākts pierādījumu 
materiāls, kurš ir nepieciešams, lai dotu [aresta] sankciju. taču, 
tiklīdz sankcija arestam ir dota, pēc tam, kā likums, materiāla 
noformēšana, kuram ir pierādošs spēks, tiek apturēta un uzsvars 
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tiek likts vienīgi uz to, lai apsūdzētais atzītu savu vainu, ko pavada 
augstāk minētā apsūdzētā atzīšanās “rediģēšana”.
3. Burtiski visās lietās izmeklēšana tiek veikta tikai apsūdzības 
virzienā. pat tajos gadījumos, kad apsūdzētais likumīgajā veidā 
prasa iekļaut protokolā attaisnojošus apstākļus, tas netiek darīts. 
Bet, ja atsevišķos gadījumos tas arī tiek izdarīts, tad netiek 
pārbaudīts un netiek pieņemts motivēts lēmums par atteikumu, 
kā to prasa Kriminālprocesa kodekss. 

Daudz sīkāk, minot konkrētus piemērus, Jums pie pirmās iespējas tiks 
ziņots tuvākajās dienās.

patlaban sBF sevišķās daļas tiesvedībā atrodas divas lietas, par kuru 
izmeklēšanas objektīvu rezultātu es ļoti baidos. un konkrēti:

Ļitoveta lieta. [..] arestēts aizdomās par spiegošanu un kaitniecību. 
sankciju Ļitoveta arestam es devu š.g. 7. oktobrī. 9. novembrī sarunā ar 
Ļitovetu viņš man paziņoja, ka līdz šim laikam konkrēta apsūdzība neesot 
uzrādīta. pārbaudot Ļitoveta ziņojumu, izrādījās, ka konkrēta apsūdzība par 
spiegošanu un kaitniecību [..] Ļitovetam nav norādīta. Vēl vairāk, attiecībā 
uz pierādījumu savākšanu biedrs Ļitviņenko, kurš izmeklēja šo lietu, laika 
posmā pēc Ļitoveta aresta neko nav izdarījis. Visas izmeklēšanas darbības 
Ļitoveta lietā aprobežojas tikai ar Ļitoveta pratināšanu, neuzrādot konkrētu 
apsūdzību. Bet ziņu šajā lietā ir ļoti daudz. Vajag tikai šīs ziņas izmeklēšanā 
pārbaudīt un noformēt, un uzrādīt konkrētu apsūdzības dokumentu, pēc 
tam nopratināt. Citiem vārdiem sakot, Ļitoveta lietā ir visi fakti par to, ka 
Ļitovets ir spiegs un kaitnieks, bet biedrs Ļitviņenko neko nedara un nesavāc 
pierādījumus, bet cenšas tikai panākt, lai apsūdzētais Ļitovets atzīst savu 
vainu [..].

	 Līnijkuģa “oktobra revolūcija” grupveida kontrrevolucionāru lieta.
no pirmatnējā materiāla, kas izklāstīts izziņā par lietas uzsākšanu, 

izrietēja, ka uz līnijkuģa “oktobra revolūcija” grupa militārpersonu, 
skaitā 14 cilvēki, ar līnijkuģa kara komisāru muhinu priekšgalā ir savijuši 
kontrrevolucionāru trockistu–zinovjeviešu ligzdu un atklāti un nesodīti uz 
kuģa veic trockistu-zinovjeviešu aģitāciju. šo materiālu apstiprināja vairāku 
kuģa partijas aktīvistu liecības. š.g. 8. septembrī es devu sankciju 8 cilvēku 
arestam. Lieta tiek izmeklēta 2 ½ mēnešus, savākta kaudze materiālu, kuru 
vidū ir daudz nevajadzīga materiāla [..].
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taču par lietas galveno jautājumu, par kara komisāra muhina 
trockistisko-zinovjevisko darbību izmeklēšana stāv uz vietas. Vēl vairāk. 
savākto materiālu par kara komisāra muhina trockistisko darbību, izskatot 
muhina lietu sBF partijas komisijā, izmeklēšanas materiāli neapstiprināja. 
Daži partijas aktīva liecinieki (Berdņikovs un daļēji Boļšovs) no savām 
liecībām atteicās. sBF partijas komisija, kuras sēdēs es piedalījos, muhinu 
par trockistu neatzina un atstāja viņu partijā. es pilnīgi piekrītu tam, ka 
pēc tiem materiāliem, kuri šobrīd atrodas sBF sevišķajā daļā (pārbaudīti), 
muhinu nevar atzīt par trockistu.

sBF sevišķās daļas priekšnieka rīcībā jau sen ir ziņas, ka kara komisārs 
muhins uzturēja ciešus sakarus ar represētajiem zinovjeviešiem Ļeņingradas 
padomē – smirnovu, Beļakovu un šapiro. es nemitīgi lūdzu sBF sevišķās 
daļas priekšnieku pasteidzināt smirnova, Beļakova un šapiro nopratināšanu 
par viņu sakariem ar muhinu. Līdz pat šai dienai tas nav izdarīts. Bet tā taču 
ir ābeces patiesība, ka tieši šās ziņas izlēma muhina jautājumu kā partijas, 
tā arī tiesas kārtībā. otrais. sBF sevišķās daļas priekšnieka rīcībā ir ziņas, 
ka kara komisārs muhins 1923. gadā, būdams rezervē, kā sverdlova vārdā 
nosauktās Komunistiskās universitātes students bija aktīvs trockists, bet 
nevis svārstīgais, kā to apgalvo pats muhins. arī šo jautājumu izmeklēšana 
nav noformējusi, patiesību sakot, neko nav izdarījusi. Kādēļ nevar komandēt 
pilnvaroto un patiesību noskaidrot uz vietas? Kādēļ sBF sevišķā daļa šajā 
jautājumā neko nedara? Vai paviršības un nolaidības dēļ, vai arī tādēļ, ka ir 
ziņas, ka muhina trockisms neapstiprināsies?

no otras puses, man kļuva zināms, ka sBF sevišķās daļas priekšnieks 
kapteinis biedrs isakovs, 1. daļas priekšnieks seržants Babičs (kurš izmeklē 
muhina lietu) ar muhina lietas galveno liecinieku Boļšovu ir izveidojuši 
tādas savstarpējās attiecības, kuras dod pamatu šaubīties par lietas objektīvu 
izmeklēšanu. un konkrēti: pēc partijas komisijas sēdes muhina lietā, uz 
kuru bija izsaukts galvenais liecinieks muhina lietā – Boļšovs, viņš uzreiz 
aizskrēja pie sBF sevišķās daļas priekšnieka biedra isakova. pēc neilga 
laika kapteinis isakovs un seržants Babičs ar liecinieku Boļšovu aizgāja uz 
sarkanās armijas nama ēdnīcu, kur pie alus pudeles skaļi apsprieda partijas 
komisijas rīcību muhina lietā.

apkārtējiem bija dzirdamas viņu sarunas. tā, piemēram, apkārtējie 
dzirdēja, ka kāds no viņiem teica: “Vienalga, mēs savu panāksim.”
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Kādēļ kapteinim isakovam bija vajadzīgs pie pudeles alus ar liecinieku 
sabiedriskā vietā runāt par lietu? Vai tā ir kapteiņa isakova nolaidība, vai 
arī kaut kas cits, t.i., cenšanās pierādīt muhina trockismu par katru cenu? 
sarunās ar liecinieku pie pudeles alus sabiedriskā vietā muhina trockismu 
pierādīt nevar. Lietā ir nepieciešamas izmeklēšanas darbības. Bet muhins 
jau sen ir atbrīvots no amata, mētājas bez darba un nav paredzams, kad 
viņam varēs uzrādīt apsūdzību vai pārtraukt lietu kriminālā kārtībā.

pamatojoties uz augstāk norādīto, es lūdzu:
1) aizliegt sBF sevišķās daļas priekšniekam kapteinim isakovam 
pratināšanās uzspiest liecību formulējumus un turpmāko prati-
nāšanas protokolu “rediģēšanu”;
2) ieteikt lielāku uzmanību pievērst izmeklēšanas materiālu 
savākšanai, kuriem ir pierādījuma spēks;
3) ieteikt izpildīt apsūdzēto likumīgās prasības, ierakstīt 
pratināšanas protokolā attaisnojošus vai vainu mīkstinošus 
apstākļus, tos pārbaudīt un nepamatotības gadījumos pieņemt 
oficiālu lēmumu, kā to prasa kriminālprocesa kodeksa 114. pants;
4) lūdzu personīgi iepazīties ar Ļitoveta lietu un piespiest biedru 
Ļitviņenko, kurš vada lietu, savākt un noformēt lietas materiālus 
un Ļitovetam uzrādīt konkrētu apsūdzību;
5) līnijkuģa “oktobra revolūcija” grupveida kontrrevolucionāru 
lietu izņemt no sBF sevišķās daļas tiesvedības un nodot citai Jums 
pakļautajai daļai, jo, vadoties no augstāk teiktā, es uzskatu, ka 
seržants Babičs, kurš vada lietu, un sBF sevišķās daļas priekšnieks 
kapteinis isakovs izmeklēšanu šajā lietā veic neobjektīvi.

sBF kara prokurors brigādes kara jurists J. stūrmanis

LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878. l., 1. sēj., 103., 103a., 104., 104a., 105., 
105a. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas. 

Līdzīga satura ziņojumu minētajām amatpersonām J.Stūrmanis 
nosūtīja arī 1936. gada 19. novembrī. 
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2. Sarkankarogotās Baltijas flotes Sevišķās daļas izziņa par Jāni 
Stūrmani

“apstiprinu”
sarkankarogotās Baltijas flotes
ietK sevišķās daļas priekšnieks
valsts drošības kapteinis V.Birnis
1937. gada 15. decembrī

izziņa
par sBF bijušo kara prokuroru brigādes kara

juristu Jāni [dokumentos saukts par ivanu. – J. R.]
matveja dēlu stūrmani, no VK(b)p izslēgts, pēc

tautības latvietis, dzīvo Ļeņingradā, 
Vologdas ielā 5, dz. 34

1936. g. stūrmanis, būdams sBF prokurors un flotes partijas komisijas 
loceklis, aktīvi aizstāvēja tautas ienaidnieku muhinu. ar mērķi aizstāvēt 
muhinu mēģināja apmelot sBF sevišķo daļu par lietu tendenciozu 
izmeklēšanu.

partijas komisijā, izskatot muhina lietu, kopā ar tautas ienaidniekiem 
rumjancevu, sokolovu (arestēti), zinot visus datus par to, ka muhins ir 
trockists, tomēr viņu aizstāvēja.

savos ziņojumos uz maskavu arī pierādīja, ka muhins nav trockists.
Visas šās stūrmaņa darbības bija vērstas uz to, lai saglabātu tautas 

ienaidnieku muhinu partijā.
izziņa: stūrmaņa arestu ir sankcionējis psrs ietK Valsts drošības 

galvenās pārvaldes sevišķās daļas priekšnieks valsts drošības 3. ranga 
komisārs b. nikolajevs 1937. g. 10/Xii nr. 290539.

sBF sevišķās daļas 1. nodaļas priekšnieka vietas izpildītājs
Valsts drošības seržants Kuzmihins

LVA, 1986 .f., 2. apr., P-4878. l., 1. sēj., 3. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.



Jānis rieKstiņš96

3. Sarkankarogotās Baltijas flotes kara prokurora I. Gaja ziņojums par 
J. Stūrmaņa pārtrauktajām kontrrevolucionārajām lietām

slepeni

sarkankarogotās Baltijas flotes
kara prokuratūra
1938. gada 28. janvārī
nr. 082

sBF sevišķās daļas 1. nodaļas
priekšniekam biedram Kuzmihinam

pārbaudot visas lietas un tautas ienaidnieka stūrmaņa darbu, mēs esam 
noskaidrojuši, ka viņš, t.i., stūrmanis, būdams sBF prokurors, ir pilnīgi 
nepamatoti pārtraucis vairākas kontrrevolucionārās lietas. šīs lietas mēs 
esam atjaunojuši, lai nosūtītu uz kara tribunālu un izskatītu tiesā.

Dažas šās kategorijas lietas tribunāls ir jau izskatījis. piemēram, 
sarkanflotieša V. p. Zaharova lietu, kuram kara tribunāls 1938. g. 23./i 
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8 gadiem. Bet stūrmanis šo lietu bija 
pārtraucis.

prokuratūra uzskata, ka to visu tautas ienaidnieks stūrmanis ir darījis 
ar nolūku saglabāt sarkankarogotajā Baltijas flotē kontrrevolucionāros 
kadrus.

sBF sevišķās daļas izziņa par Jāņa stūrmaņa arestu. 
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šeit pievienoju tautas ienaidnieka stūrmaņa pārtraukto lietu sarakstu.
 pielikumā: minētais.

sBF kara prokurors
1. ranga kara jurists i. Gajs

LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878 .l., 1. sēj., 11., 11a. lp. Oriģināls. 
Tulkojums no krievu valodas.

4. SBF kara tribunālā 1934. – 1937. gadā pārtraukto lietu saraksts

Čumačenko

LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878. l., 1. sēj., 12. lp. Oriģināls. 
Tulkojums no krievu valodas.

uzvārds, vārds, tēvvārds  pants   Kas pārtraucis

ņevicka alma Krišjāņa m.  58.–1a.   stūrmanis
arva a. K., traubergs G. J., Kožukevičs 58.–6.   stūrmanis
Čoi-šen-Haks    58.–1b.   stūrmanis
timkins    58.–10. p. “a”  stūrmanis
Ļihačovs p. D.    58.–10.   stūrmanis
Jafosnins a. D.    58.–10.p. “a”  stūrmanis
ignatjevs p. s.    58.–10.   stūrmanis
Demidovs V. a.   58.–10.   stūrmanis
Bogarevs L. m.    169., 2. d.  stūrmanis
Fiļimonovs a. n.   58.–10.   stūrmanis
Kuzmins G. J. un noskovs D. n. 58.–10. un 11.  stūrmanis
šaļimovs a. a.    58.–10.   stūrmanis
aleksejenko D. t.   58.–10.   stūrmanis
makarkins V. F.   58.–10.   stūrmanis
Gafurovs H.    58.–10.   stūrmanis
stepanovs n. n.   58.–10. un 11.  stūrmanis
Lavrentjevs a. G., pirs G. n.  58.–10.   stūrmanis
un Varfolomejevs i. J. 
savjuks a. H.    169., 2. d.  stūrmanis
Grigorjevs F. s.    58.–10.   stūrmanis
Ļitvinovs V. p.    193.–7 § D.  stūrmanis
Krilovs D. a.    95.   stūrmanis
meļņičenko D. G.   59.–3., p “a”  stūrmanis
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5. Sarkankarogotās Baltijas flotes kara prokurora I. Gaja ziņojums par 
stāvokli SBF prokuratūrā

sarkankarogotās Baltijas flotes
kara prokuratūra

pilnīgi slepeni
1938. gada 1. februārī
nr. 00131

sZsa Galvenajam kara prokuroram
korpusa juristam

biedram rozovskim
Ziņojums

aizbraucot uz jauno darbu sBF kara prokuratūrā, es Galvenajā kara 
prokuratūrā saņēmu informāciju par lietu stāvokli sBF kara prokuratūrā, 
par prokuratūras aparāta cilvēkiem un par to vietu, kādu ieņem Baltijas 
prokuratūra.

Divu mēnešu uzturēšanās sBF dod man tiesības ziņot Jums par lietu 
patieso stāvokli Baltijas prokuratūrā.

Vispārējā situācija
 prokuratūra Baltijā ieņēma apkaunojošu vietu, veselīgas politiskas 

sejas tai nebija. pienācīgu autoritāti tā nebaudīja. Vairākus tās lēmumus daži 
apakšvienību un pat atsevišķu karaspēka daļu komandieri dzīvē neīstenoja. 
Bija jūtama skaidra prokuratūras ignorēšana.

Bet agrākais flotes prokurors stūrmanis, kurš tagad ir atmaskots kā tautas 
ienaidnieks, to atbalstīja, bez šaubām, nolūkā prokuratūru diskreditēt.

par prokuratūras cilvēkiem
prokuratūras darbinieku vidū pastāvēja neveselīgas savstarpējās 

attiecības starp šatrovu, muhamedovu, Balobeju, revenko, bija jū-
tama savstarpēja neuzticēšanās [..]. tā, piemēram, b. šatrovs bija ļoti 
neapmierināts ar to, ka sitovs pilnīgi nepamatoti gandrīz visas šatrova 
lietas nosūtīja atpakaļ no sagatavošanas sēdes papildizmeklēšanai, bet 
stūrmanis, apstiprinot apsūdzības slēdzienus šajās lietās, ziņojot par tām 
sagatavošanas sēdē, neaizstāvēja tās, bet klusēdams paņēma lietu un atdeva 
to biedram šatrovam. [..]
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es uzskatu, biedrs Kulakovs necentās izlādēt šo darbam kaitīgo 
atmosfēru, bet tautas ienaidnieks stūrmanis smalki un viltīgi šo situāciju 
izveidoja.

pašreizējā momentā prokuratūras boļševiku kolektīvs ir veselīgs, un es 
uzskatu, ka ir radīta situācija kopīgam normālam darbam.

stūrmaņa darbs speclietās un cīņa ar kontrrevolūciju
nicināmais nodevējs stūrmanis savā darbā ar speclietām aprobežojās ar 

arestu sankciju došanu. Bet kas attiecas uz palīdzību ietK sevišķās daļas 
darbiniekiem, lai atmaskotu trockistus, spiegus, diversantus, kaitniekus, 
teroristus, tad tādu viņš kā prokurors nesniedza. Labākajā gadījumā viņš 
pilnīgi neskāra izmeklēšanu, neiepazinās ar to, nezināja lietas. Bet sliktākajā 
gadījumā viņa iejaukšanās bija vērsta uz izmeklēšanas pārtraukšanu. 
Viņš nepamatoti piesējās par izmeklēšanas formālo pušu neievērošanu. 
Vēl vairāk, stūrmanis tieši izteica neuzticību ne tikai atsevišķiem ietK 
darbiniekiem, bet arī visam sBF ietK sevišķās daļas orgānam, par ko pat 
rakstīja apmelojošu dokumentu uz biedra Zakovska un Jūsu vārda. [..]

[..] tālāk, nereti stūrmanis praktizēja lietu izņemšanu no sevišķās daļas 
savā tiesvedībā un vadīja to tādā virzienā, lai kontrrevolucionāru nomazgātu 
baltu un lietu pārtrauktu sakarā ar nepierādāmību vai vienkārši nozieguma 
sastāva trūkuma dēļ, un pretpadomju elementus atbrīvoja [..].

Lai saglabātu naidīgos spēkus flotē, nodevējs stūrmanis no sBF sevišķās 
daļas saņemtās lietas, cik tas bija iespējams, pārtrauca un pretpadomju 
elementus atbrīvoja.

Laika posmā no 1935. gada līdz 1937. gadam stūrmanis personīgi 
pārtrauca 22 kontrrevolucionāru lietas. Bez tam veiksmīgi nomaskējušais 
ienaidnieks stūrmanis visai smalki slāpēja sava aparāta darbinieku modrību. 
sarunā ar to vai citu darbinieku stūrmanis izteica savu viedokli par vienu 
vai otru pretpadomju lietu, pie tam skaidri izteiktu kontrrevolūciju novērtēja 
kā neapdomāti izteiktu vārdu.

skaidri izteiktu pretpadomju izlēcienu kvalificēja kā huligānismu.
tādā veidā stūrmanis centās pakāpeniski formēt savu pakļauto uzskatus 

par kontrrevolucionārajām lietām viņam vēlamajā virzienā. tas viņam 
lielā mērā izdevās. tāda kaitnieciska, smalka darba rezultātā vairākiem 
darbiniekiem izveidojās nemūsdienīgs, politiski nepareizs uzskats par 
kontrrevolucionārajām lietām.
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tā, piemēram, b. b. muhomorovs, revenko, sokolovs vairākās lietās 
nesaskatīja politisku saturu vai arī pagāja garām nelietīgai, reakcionārajai 
kontrrevolūcijai. [..] tās pašas stūrmaņa kaitīgās ietekmes rezultātā [..] 
1935.–1937. g.g. Kulakovs pārtrauca 10 kontrrevolucionārās lietas, muho-
morovs – 2 un, kā es jau norādīju iepriekš, stūrmanis pārtrauca 22 šīs 
kategorijas lietas.

Visas šīs lietas es esmu pieprasījis no ietK Ļeņingradas apgabala 
pārvaldes arhīva. Līdz šim laikam saņemtās lietas ir atjaunotas un tajās tiek 
veikta izmeklēšana. Daļu lietu ir jau izskatījis kara tribunāls, kā, piemēram, 
Zaharova lietu, kuru stūrmanis pārtrauca, bet jaunā sastāva kara tribunāls 
mūsu tiesai nodotajam pretpadomju elementam Zaharovam piesprieda 
brīvības atņemšanu uz 8 gadiem.

nepieciešams arī norādīt, kā nolūkā saglabāt flotē kontrrevolucionāru 
kadrus, stūrmanis nestrādāja viens pats, bet kopā ar Kašteljanovu 
un sitovu. Kašteljanovs un sitovs pilnīgi nepamatoti lietas nosūtīja 
“papildizmeklēšanai”, bet stūrmanis tās “papildus izmeklēja”, t.i., pārtrauca 
un pretpadomju elementus atbrīvoja.

šī stūrmaņa kaitnieciskā darbība izpaudās arī tādā veidā, ka pa visu 
1937. gadu prokuratūra pēc KK 58.–10. panta ierosināja tikai 3 lietas.

Bez stūrmaņa vadības prokuratūra divos mēnešos – decembrī un jan-
vārī – pēc KK 58.–10. panta ierosināja 24 lietas [..].

par stūrmani
ar izmeklēšanas materiāliem ir noskaidrots, ka stūrmanis ir Latvijas 

militāri fašistiskās nacionālistiskās sacelšanās organizācijas biedrs sBF. 
sastāvēja tās vadošajā trijniekā. šajā kontrrevolucionārajā organizācijā viņu 
savervēja bijušais Ļeņingradas apgabala milicijas priekšnieks pētersons. šajā 
fašistiskajā nacionālistiskajā organizācijā sBF iegāja: stūrmanis, bijušais sBF 
pretgaisa aizsardzības priekšnieks strijevskis, bijušais Kronštates nocietinātā 
rajona priekšnieks elksners, bijušais sBF pretgaisa aizsardzības priekšnieka 
palīgs Jurre (viņš – arī spiegs), bijušais sBF Gaisa kara spēku politpārvaldes 
priekšnieks spalviņš, bijušais sBF kara tribunāla priekšsēdētāja vietnieks 
Kašteljanovs. Viņu šajā kontrrevolucionārajā organizācijā savervēja 
stūrmanis. Kašteljanovs iegāja arī militāri fašistiskajā sazvērestībā, 
kuru sBF vadīja tautas ienaidnieks bijušais Baltijas flotes politpārvaldes 
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priekšnieks Grišins, kurš tiešus norādījumus saņēma no tautas ienaidnieka 
Gamarņika.

Latvijas militāri fašistiskā nacionālistiskā organizācija sBF norādījumus 
kontrrevolucionārajā darbā saņēma no maskavas no alkšņa, ošlejas un 
rudzutaka.

par savu mērķi minētā kontrrevolucionārā organizācija izvirzīja kara 
gadījumā ar Vāciju palīdzēt Vācijai, rīkojot militāri fašistisku sacelšanos pret 
padomju varu.

reizē ar to šo tautas ienaidnieku ikdienas kontrrevolucionārais darbs, 
pēc alkšņa un ošlejas norādījuma, tika vērsts uz kaitniecības veikšanu un 
diversiju rīkošanu flotē, uz kontrrevolucionāro kadru saglabāšanu sBF.

par to, ka stūrmanis iegāja šajā kontrrevolucionārajā organizācijā, ir 
spalviņa, Kašteljanova un elksnera liecības.

Bez tam pats stūrmanis visā savā kontrrevolucionārajā darbībā atzinās.
stūrmaņa lieta tika nosūtīta uz trijnieku, kurš ieteica to nosūtīt augstākās 

tiesas kara kolēģijai.
tāda ir bijušā prokurora stūrmaņa politiskā seja.

sBF kara prokurors
1. ranga kara jurists (Gajs)

Kopija pareiza:
sBF kara prokuratūras vecākais sekretārs

Čumačenko
LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878. l., 1. sēj., 71., 72., 74., 75., 78., 79. lp. 

Kopija. Tulkojums no krievu valodas.
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Jāņa stūrmaņa apsūdzības slēdziens. 
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psrs augstākās tiesas Kara kolēģijas spriedums Jāņa stūrmaņa lietā. 
1938. gada 20. septembris. 

psrs nKVD specnodaļas izziņa par nāvessoda izpildi Jānim stūrmanim.
1938. gada 21. septembris.
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6. Sarkankarogotās Baltijas flotes Valsts drošības komitejas pie PSRS 
Ministru padomes Sevišķās daļas slēdziens Jāņa Stūrmaņas apsūdzības 
lietā

slepeni
“apstiprinu”. eks. nr. 1
sBF VDK pie psrs ministru padomes
sevišķās daļas priekšnieka vietnieks
pulkvedis timofejevs
1956. gada 10. augustā

slēdziens
arhīva-izmeklēšanas lietā nr. p-404343

1956. g. 9. augustā Baltijskā

sarkankarogotās Baltijas flotes VDK pie psrs ministru padomes 
sevišķās daļas vecākais izmeklētājs kapteinis Koroļovs, izskatījis arhīva-
izmeklēšanas lietas nr. p-404343 materiālus par

Jāņa matveja dēla stūrmaņa, dzimuša 1889. g. Vidzemes guberņas Cēsu 
apriņķa saikavas pagastā, latvieša, psrs pilsoņa, cēlies no strādniekiem, 
VK(b)p biedrs no 1905. g. līdz 1937. g., līdz arestam dienēja par 
sarkankarogotās Baltijas flotes kara prokuroru, dienesta pakāpe “brigādes 
jurists” apsūdzību, –

atradu:
J.m. stūrmani pēc apsūdzības par trockistu kadru aizstāvēšanu flotē sBF 

ietK sevišķā daļa arestēja 1937.g. 25.decembrī.
(lietas 1.–3. lp.)

ar psr savienības augstākās tiesas Kara kolēģijas 1938.gada 20.septem-
bra spriedumu stūrmanis pēc KpFsr KK 58.-1b., 58.-8. un 58.-11.panta 
notiesāts ar augstāko soda mēru – nošaušanu, ar īpašuma konfiskāciju un 
militārās dienesta pakāpes atņemšanu.

(lietas 89.–90. lp.)
tiesa stūrmani atzinusi vainīgu par to, ka viņu J. J. pētersons 1934. gadā 

savervējis Latvijas kontrrevolucionārajā organizācijā, viņš kopā ar [K.] 
talti un [o.]spalviņu iegāja šās organizācijas vadošajā “trijniekā” Baltijas 
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flotē un personīgi tajā savervēja J. Kašteljanovu; izmantojot savu sBF kara 
prokurora un flotes partijas komisijas locekļa dienesta stāvokli, aizstāvēja un 
reabilitēja kontrrevolucionāros elementus, aizturēja un apzināti pārtrauca 
izmeklēšanas lietas par viņiem.

(lietas 82.–84., 89. lp.)
šī apsūdzība pamatota ar liecībām, kuras no stūrmaņa dabūtas 

iepriekšējā izmeklēšanā, kā arī tā daļēji apstiprināta ar citās lietās apsūdzēto 
i.s. Kašteljanova, o.J. spalviņa, K.J. elksnera liecībām un konfrontācijām ar 
Kašteljanovu un spalviņu.

(lietas 18.–24., 35.–63. lp.)
KpFsr KpK 373.–377. pantu kārtībā izdarītajā šās lietas pārbaudē ir 

noskaidrots, ka J.m. stūrmanis bija arestēts un notiesāts nepamatoti.
stūrmaņa liecības iepriekšējā izmeklēšanā par kontrrevolucionāru 

darbību ir nepamatotas, bet psrs augstākās tiesas Kara kolēģijas sēdē viņš 
apsūdzību par līdzdalību Latvijas nacionālistiskajā organizācijā noliedza un 
paziņoja, ka spalviņš, Kašteljanovs un elksners par viņu devuši nepatiesas 
liecības, taču šis apstāklis netika ņemts vērā.

(lietas 88.lp.)
stūrmaņa atteikšanās no agrākajām liecībām pamatotību apstiprina arī 

to veiktajā partijas izmeklēšanā, kura tika izdarīta vēl līdz viņa arestam.

(pārbaudes materiāli, lietas 172.–184.lp.)
izskatot materiālus par likumības pārkāpšanu sBF ietK sevišķās 

daļas darbībā, ir noskaidrots, ka 1937.–1938. gadā tā izdarīja nepamatotus 
arestus, pret apsūdzētajiem tika pielietoti fiziskas iedarbības mēri. pēc 
bijušā sBF ietK sevišķās daļas darbinieka meņšikova liecībām ir zināms, ka 
izmeklēšanas laikā stūrmanis vairākas dienas ir sastāvējis aukstā kamerā.

(pārbaudes materiāli, lietas 5.–28. lp.)
sBF ietK sevišķās daļas bijušie darbinieki a. n. Drozdovs, i. i. Kuzmihins 

un i. J. tipnirs, kuri piedalījās stūrmaņa un ar viņu saistīto atbildīgo flotes 
darbinieku lietas izmeklēšanā, 1955.–1956. gada nopratināšanās apstiprināja 
likumības pārkāpšanu izmeklēšanas darbā un paziņoja, ka nekādu materiālu 
par šo personu arestu pamatotību nebija.

(pārbaudes materiāli, lietas 30.–48. lp.)
J. m. stūrmaņa 1938. gada 6. janvāra pratināšanas protokolā ir ieraksts,ka 

viņu Latvijas nacionālistiskajā organizācijā 1934. gadā savervējis bijušais 
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Ļeņingradas milicijas priekšnieks J. J. pētersons, bet viņš personiski tajā 
savervējis i. s. Kašteljanovu un kā dalībniekus ir pazinis spalviņu, talti, 
elksneru, Jurri, Biti, striževski, šlitenbergu un citus.

(lietas 18.–24.lp.)
Lietas pārbaudē par J. J. pētersona apsūdzību ir noskaidrots, ka viņš 

izmeklēšanā nekādas liecības par stūrmani nedeva, bet Galvenā kara 
prokuratūra, pārbaudot šo lietu, pētersona kā t.s. Latvijas nacionālistiskās 
organizācijas dalībnieka apsūdzību noraidīja. ar psrs augstākās tiesas 
Kara kolēģijas 1956. gada 19. maija lēmumu pētersona lieta ir pārtraukta 
nozieguma sastāva trūkuma dēļ.

(pārbaudes materiāli 53.–55. lp.)
arī V.a. Jurre, a.K. strijevskis, G.J. Bite, K.J. talte un K.J. šlitenbergs 

nekādas liecības par stūrmaņa piederību minētajai kontrrevolucionārajai 
organizācijai nedeva. Lieta par strijevska apsūdzību ar psrs augstākās 
tiesas Kara kolēģijas 1955. gada 23. jūlija lēmumu ir pārtraukta nozieguma 
sastāva trūkuma dēļ.

(pārbaudes materiāli, lietas 63.–71., 78.–86. lp.)
J. s. Kašteljanovs, K. J. elksners un o. J. spalviņš iepriekšējā izmeklēšanā 

par stūrmaņa piederību Latvijas nacionālistiskajai organizācijai deva 
pretrunīgas un nepatiesas liecības, taču šās liecības tika iegūtas nelikumīgā 
ceļā un nevar kalpot par objektīvu pierādījumu.

(pārbaudes materiāli, lietas 56.–62., 72.–77. lp.)
psrs augstākās tiesas Kara kolēģijas sēdē K. J. elksners sevi par vainīgu 

neatzina, atteicās no savām agrāk dotajām liecībām un noliedza stūrmaņa 
un citu liecības par viņu.

Bijušais sBF ietK sevišķās daļas darbinieks i. Kuzmihins 1956. gada 6. 
februāra pratināšanā liecināja, ka 1938. gada 7. janvārī elksnera pratināšanas 
protokols, izraksts no kura pievienots stūrmaņa lietai, tika falsificēts, bet 
apsūdzībā paraksts uz tā tika dabūts fiziskas iedarbības rezultātā.

(pārbaudes materiāli, lietas 41.–62. lp.)
Kašteljanova liecības par kontrrevolucionāru darbību un viņa liecības 

par stūrmani un citiem tika iegūtas pēc bijušo sBF ietK sevišķas daļas 
darbinieku Babiča un Fursika viņa četru mēnešu pratināšanās, kuri 1939. 
gadā tika notiesāti par likumības pārkāpšanu izmeklēšanas darbā. Fursiks 
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tiesā liecināja, ka sakarā ar Kašteljanova atteikšanos no liecībām viņš divas 
reizes ar Babiča sankciju viņu piekāva un piespieda dot liecību.

(pārbaudes materiāli, lietas 12.–77., 28., 56.–58. lp.)
o. J. spalviņa liecības noraida strijevska, taltes, šlitenberga un citu 

izmeklēšanas lietu pārbaudes materiāli.
pēc bijušā sBF sevišķās daļas darbinieka popova liecībām, spalviņš 

iepriekšējā izmeklēšanas laikā, sakarā ar atteikšanos parakstīt izdomātu 
protokolu, tika pakļauts fiziskai iedarbībai.

(pārbaudes materiāli, lietas 72.–71. lp.)
pārbaudes laikā neapstiprinājās arī stūrmaņa apsūdzība par trockistu 

kadru aizstāvēšanu flotē un apzinātu izmeklēšanas lietu pārtraukšanu par 
kontrrevolucionāriem noziegumiem.

Kā norādīts izziņā par stūrmaņa arestu, viņa arestam par pamatu kalpoja 
apsūdzība par trockista muhina aizstāvēšanu un sBF ietK sevišķās daļas 
apmelojumi sakarā ar šo lietu.

(lietas 8. lp.)
pārbaudē ir noskaidrojies, ka 1936. gadā stūrmanis, būdams sBF 

partijas komisijas loceklis, piedalījās bijušā līnijkuģa “oktobra revolūcija” 
kara komisāra muhina, politvadītāja ovčiņikova un citu personālo lietu 
izskatīšanā, kuras rezultātā tika atklāta sBF ietK sevišķās daļas šo personu 
falsificēta apsūdzība par trockistu darbību, par ko stūrmanis paziņoja 
Galvenajai kara prokuratūrai un ieteica izņemt lietu no sBF ietK sevišķās 
daļas tiesvedības.

(lietas 96.-98.lp., pārbaudes materiāli, lietas 153.–184. lp.)
1955.–1956. gadā izdarītajā p. n. muhina un G. i. ovčiņikova izmeklēšanas 

lietu pārbaudē ir noskaidrots, ka viņi nekādu trockistu darbību nav veikuši 
un tika notiesāti nepamatoti, sakarā ar ko lietas par viņiem iesniegtas 
Galvenajam kara prokuroram spriedumu noprotestēšanai.

(pārbaudes materiāli, lietas 109.–120. lp.)
ir izpētītas arhīva-izmeklēšanas lietas par militārpersonu Glazova, 

Haga, selezņeva, merčalova, Dimakova, paluņina, smetaņina, Kuzņecova, 
Hudjakova, Jafoškina, podrezova un markelova apsūdzību, kuras 1936. 
gadā atradās sBF ietK sevišķās daļas tiesvedībā, kurās J. m. stūrmanis 
personiski veica prokurora uzraudzību, dažas no tām nosūtīja atpakaļ 
papildizmeklēšanai un pārtrauca sakarā ar apsūdzības nepierādīšanu.
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Visās šajās lietās stūrmanis uzstājās likuma normu robežās un viņa 
darbība bija vērsta uz izmeklēšanas objektivitātes nodrošinājumu un 
likumības pārkāpumu novēršanu izmeklēšanas darbā.

(lietas 96.–100. lp., pārbaudes materiāli, lietas 121.–152. lp.)
par dienestu un partijas darbu līdz arestam stūrmanis tika raksturots 

pozitīvi, materiālu, kas viņu politiskajā ziņā kompromitētu, nebija.

(lietas 101.–124.lp., pārbaudes materiāli, lietas 181.–183., 185.–186. lp.)
Vienlaicīgi ar stūrmaņa lietas pārbaudi, KpFsr KpK 373.–377. panta 

kārtībā tika pārbaudītas izmeklēšanas lietas par J. s. Kašteljanova, t. i. sitova 
un a. K. rumjanceva apsūdzību, kuru apsūdzība par kontrrevolucionāru 
darbību arī izrādījās noraidīta.

ņemot vērā, ka augstāk minētie apstākļi pierāda stūrmaņa notiesāšanas 
nepamatotību un nebija zināmi, tiesai nosakot spriedumu, vadoties no 
KpFsr KpK 733–377. panta, –

ieteiktu:
arhīva izmeklēšanas lietu nr. p-404343 par Jāņa matveja dēla stūrmaņa 

apsūdzību kopā ar papildizmeklēšanas materiāliem iesniegt Galvenajam 
kara prokuroram ar priekšlikumu iesniegt protestu par psrs augstākās 
tiesas Kara kolēģijas 1938. gada 20. septembra spriedumu šajā lietā, lai 
spriedumu atceltu un pēc KpFsr KpK 4. panta 4. punkta lietu pārtrauktu 
nozieguma sastāva trūkuma dēļ.

sBF VDK pie psrs ministru padomes
sevišķās daļas vecākais izmeklētājs

kapteinis Koroļovs
LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878. l., 2. sēj., 194., 195., 196., 197. lp. 

Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.
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7. Galvenās kara prokuratūras slēdziens J. Stūrmaņa lietā
slepeni

“apstiprinu”
Galvenā kara prokurora vietnieks
ģenerālmajors
[paraksts – nesalasāms]
1956. gada 26. septembrī
9a-2010-38
085882

psrs augstākās tiesas Kara kolēģijai
slēdziens

(KpFsr KpK 378.panta kārtībā) J. stūrmaņa lietā
ar psrs augstākās tiesas Kara kolēģijas 1938. gada 20. septembra 

spriedumu pēc KpFsr KK 58.–1a., 58.–8. un 58.–11. panta ar nāvessodu, 
mantas konfiskāciju un militārās dienesta pakāpes “brigādes jurists” 
atņemšanu tika tiesāts 

Jānis matveja dēls stūrmanis, dzimis 1889. gadā,
bijušās Vidzemes guberņas Cēsu apriņķa saikavas pagastā, 

latvietis, bijušais VK(b)p biedrs no 1905. g. līdz 1937. gadam, 
sarkankarogotās Baltijas flotes kara prokurors, brigādes jurists.

stūrmanis atzīts par vainīgu par to, ka viņš no 1934. gada bija Latvijas 
kontrrevolucionārās nacionālistiskās organizācijas dalībnieks, vervēja 
tajā jaunus dalībniekus un, izmantojot savu dienesta stāvokli, aizstāvēja 
pretpadomju organizāciju dalībniekus 

(no sprieduma).
iepriekšējā izmeklēšanā stūrmanis sevi par vainīgu atzina. tiesas sēdes 

protokolā ir ierakstīts, ka stūrmanis sevi par vainīgu atzina daļēji un noliedza 
dalību pretpadomju latviešu organizācijā. taču, kādas apsūdzības stūrmanis 
atzina, bet kādas noraidīja, tiesa nenoskaidroja. stūrmaņa apsūdzība balstījās 
uz citās lietās arestēto spalviņa, elksnera un Kašteljanova liecībām.

Veiktajā papildizmeklēšanā ir noskaidrots, ka stūrmanis tika notiesāts 
nepamatoti.

stūrmanis tika izslēgts no partijas, bet pēc tam arestēts uz ietK sevišķās 
daļas materiālu pamata apsūdzībā par to, ka viņš aizstāvēja trockistu 
muhinu un apmeloja ietK sevišķo daļu.
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pārbaudē ir noskaidrots, ka stūrmaņa darbības, īstenojot prokurora 
uzraudzību, ir bijušas pareizas un vērstas uz likumības pārkāpšanas 
novēršanu Baltijas flotes ietK sevišķās daļas darbā. 

(lietas 96.–99. lp.)
patlaban VDK orgāni ir sagatavojuši slēdzienu par to, ka muhins tika 

notiesāts nepamatoti.
(pārbaudes materiāli, lietas 111. lp.)

par veiktajiem militārpersonu nelikumīgiem masu arestiem, arestēto 
piekaušanu un nogalināšanu pratināšanas laikā un izmeklēšanas lietu 
falsifikāciju tika notiesāti Baltijas flotes ietK sevišķās daļas priekšnieki 
Birnis un Homjakovs un vairāki citi sevišķās daļas darbinieki .

(pārbaudes materiāli, lietas 5.–48. lp.)
Falsificēta tika arī stūrmaņa apsūdzības lieta.
stūrmaņa liecībās ir ierakstīts, ka Latvijas kontrrevolucionārās 

organizācijas “maskavas centrs” vadītāji bijuši rudzutaks un alksnis, 
bet viņu šajā organizācijā savervējis pētersons. taču visas šās stūrmaņa 
nosauktās personas ir reabilitētas. 

(pārbaudes materiāli, lietas 54., 198. lp.)
no personām, kuras nosauktas stūrmaņa liecībās par kontr-

revolucionārās organizācijas dalībniekiem, Bauze un strijevskis ir reabilitēti, 
talte ir notiesāts nepamatoti un viņa lieta ir nosūtīta Kara kolēģijai ar 
protestu par lietas pārtraukšanu, Jurre, šlitenbergs un Bite par stūrmani 
neko neliecināja. 

(pārbaudes materiāli, lietas 198., 66., 81., 63., 85., 78. lp.)
elksners, kura liecības pievienotas šai lietai, tiesas sēdē sevi par 

vainīgu neatzina (pārbaudes materiāli, lietas 5. lp.). Kašteljanovs, kuru it 
kā stūrmanis savervējis kontrrevolucionārajā organizācijā, kā arī spalviņš 
tiesā sevi par vainīgiem atzina, taču viņu liecības nepelna uzticību, jo 
izmeklēšanas procesā pret viņiem, tāpat kā pret stūrmani un elksneru, tika 
pielietoti fiziskas iedarbības mēri.

(pārbaudes materiāli, lietas 9., 41., 77. lp.)
partijas tīrīšanas 1929. un 1933. gadā stūrmanis izgāja bez piezīmēm 

(lietas 121., 124. lp.), vairāki vecie komunisti viņu raksturo pozitīvi, kā arī 
pēc viņa personas lietas materiāliem stūrmanis tiek raksturots pozitīvi. 

(lietas 114., 122., 123. lp., pārbaudes materiāli, lietas 186. lp.)
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saskatot pamatu lietas pārskatīšanai sakarā ar to no jauna atklātajiem 
apstākļiem un vadoties no KpFsr KpK 378. panta,

ieteiktu:
psrs augstākās tiesas Kara kolēģijas 1938. gada 20. septembra spriedumu 

attiecībā pret Jāni matveja dēlu stūrmani atcelt un viņa lietu pārtraukt uz 
KpFsr KpK 4. panta 4. punkta pamata.

pielikumā: arhīva-izmeklēšanas lieta nr. p-404343 vienā sējumā un 
pārbaudes materiāli vienā sējumā, ienākušais nr. 034186, adresātam. 

Galvenās kara prokuratūras daļas kara prokurors
administratīvā dienesta majors Bespalovs

1956. g. 24. septembrī
piekrītu:

Galvenā kara prokurora palīgs
justīcijas pulkvedis Zarubins

1956. g. 24. septembrī
	 LVA, 1986. f., 2. apr., P-4878. l., 2. sēj., 8., 139., 140. lp. 

Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

nobeigums

1957. gada 9. jūlijā psrs augstākās tiesas Kara kolēģija, izskatījusi 
Galvenā kara prokurora slēdzienu J. stūrmaņa lietā, atcēla psrs augstākās 
tiesas Kara kolēģijas 1938. gada 20. septembra spriedumu attiecībā uz 
J. stūrmani un lietu pārtrauca nozieguma sastāva trūkuma dēļ.

Jau 1939. gadā psrs ietK darbinieki atzina, ka nekāda “Vissavienības 
latviešu kontrrevolucionārā organizācija” nekad neesot pastāvējusi. 
to, tāpat kā šīs organizācijas “reģionālos centrus”, esot izdomājuši paši 
ietK darbinieki. ar sadistiskām izmeklēšanas metodēm un falsificētiem 
arestēto pratināšanas protokoliem tika “pierādīta” daudzu tūkstošu 
latviešu “spiegošana”, “diversiju un terora aktu gatavošana”, kā arī cita 
veida “pretpadomju darbība”, par ko 1937.–1938. gadā arestēja vairāk 
nekā 25 tūkstošus cilvēku, no kuriem nāvessodu piesprieda vairāk nekā 
septiņpadsmit tūkstošiem cilvēku.
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Jānis Riekstiņš

unberechtigt verhaftet, verurteilt, erschossen
in historischen Veröffentlichungen der letzen Jahre ist vieles über die 

schrecklichen massenrepressionen des sowjetischen totalitären regimes 
1937/38 – den „Großen terror“ –  sowie über seine initiatoren und 
organisatoren  – geschrieben worden. es ist erst jetzt bekannt, mit welchen 
sadistischen untersuchungsmethoden „Geständnisse“ absolut unschuldiger 
menschen, verschiedenartige Verbrechen begangen zu haben, erzwungen 
wurden, in welchem umfang Beweisaufnahmen, Belastungsmaterialien 
und anklageformeln falsifiziert wurden.

es ist aber leider fast nichts über menschen bekannt, die versucht 
haben, sich gegen diese massenrepressionen – gegen ihren Beginn und 
ihre entfaltung – zu wenden, die gegen die Folterung der Häftlinge und 
gegen die Fälschung der Belastungsmaterialien protestiert haben. einer 
dieser tapferen menschen war Jānis stūrmanis, Kriegsstaatsanwalt der 
Baltischen Kriegsmarine, der bereits 1936, das heißt, noch vor dem Beginn 
des „Großen terrors“, gegen die Gesetzesübertretungen, gegen Verhaftung 
und Verurteilung unschuldiger menschen protestierte.

selbstverständlich wurde Jānis stūrmanis selbst bald zu einem „Volks-
feind“ – zu einem Führer der „lettischen antisowjetischen Verschwörung“ in 
der Baltischen Kriegsmarine – erklärt. auch bei der erhebung der anklage 
gegen ihn wurden die „Geständnisse“ durch Folterungen erzwungen. 
obwohl er diese Zeugnisse in der Gerichtsverhandlung des Kriegskolle-
giums des obersten Gerichts der udssr am 20. september 1938 zurück-
wies, wurde er zum tode verurteilt. Die in späterer Zeit unternommene 
Überprüfung seiner anklage bewies eindeutig, dass er absolut unbegrün-
det verhaftet, verurteilt und erschossen worden war.

Schlüsselwörter: sowjetisches totalitäre regime, massenrepressionen, 
„Großer terror“, proteste gegen Gesetzübertretungen.

iesniegts 2007. gada 28. decembrī


