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mg. hist., Lu Latvijas vēstures institūta 20. gadsimta pētniecības nodaļas pēt-
nieks.
pētnieciskās intereses: bruņotā pretošanās padomju okupācijai 1944.–
1957. gadā. šobrīd strādā pie monogrāfijas “nacionālo partizānu cīņas Lat-
gales ziemeļu daļā, 1944.–1956. gads”.

1945. gada rudenī Latvijas teritorijā notika okupācijas režīma represiju pa-
stiprināšanās tieši civiliedzīvotāju slepkavošanas un terorizēšanas virzienā. 
maskavas nkVD vadība bija pieprasījusi “nesaudzīgu cīņu pret padomju 
varas ienaidniekiem”. slepkavots tika uz mazāko aizdomu pamata. no pagastu 
nkVD nodaļām uz apriņķu daļām un tālāk uz rīgu un maskavu plūda če-
kistu sastādītas atskaites par to, cik “bandītu” katru dienu tiek nogalināti. 
čekas brutalitāte šokēja pat komunistiskās partijas vadību, kuras labā tā tika 
veikta. Lk(b)p ck to nodēvēja par “sociālistiskās likumības rupju pārkāpumu 
faktiem republikā”. pēc īsas stīvēšanās 1945. gada novembrī Latvijā notika ak-
tīvāko un centīgāko nkVD un nkgb apriņķa līmeņa čekas darbinieku aresti. 
šoreiz viņi par savu centību saņēma nevis ordeņus, bet cietumsodus.

Atslēgas vārdi: padomju okupācija, represijas, terors, pretošanās kustība, na-
cionālie partizāni.

šī raksta mērķis – iezīmēt 1945. gada rudenī veiktās okupantu 
drošības dienestu represijas abrenes (no 1945. gada 12. oktobra – 
Viļakas) apriņķī, analizēt galvenos represiju virzienus katrā pagastā, 
minēt šo darbību veicēju un viņu izpalīgu personības, kā arī iespēju 
robežās censties uzskaitīt visus viņu upurus un to bojāejas apstāk-
ļus šajā konkrētajā laika posmā – 1945. gada septembrī un oktobrī. 
Līdz šim padziļināti šādā aspektā padomju represijas nav skatītas. 
represiju sakarā pārsvarā ir ticis runāts par deportācijām un ares-
tiem. šo lielo represiju pasākumu pētniecībai ir pieejami apjomīgi 
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labi dokumentēti materiāli. savukārt čekistu veiktā slepkavošana uz 
vietām pagastos un apriņķos ir daudz grūtāk pētāma tēma, jo upuri 
bieži tika norakstīti kā nogalinātie “bandīti”, t.i., bruņotās pretoša-
nās kustības dalībnieki, vai netika dokumentēti vispār. minētos no-
tikumus un to apstākļus mums šobrīd ļauj sīkāk izpētīt tolaik noti-
kušais ķīviņš starp okupantu drošības dienestiem un to politisko 
vadību – komunistisko partiju.

pētījumā, pirmkārt, kā centrālais dokuments jāmin “Latvijas 
psr ietk karaspēka kara tribunāla 1946. gada 28. janvāra sprie-
dums par Lpsr ietk veiktajām nelikumīgajām cilvēku nošauša-
nām Viļakas apriņķī 1945. gadā”, kurš publicēts Latvijas okupāci-
jas muzeja 2004. gada gadagrāmatā. kā jau tiesas spriedums tas 
precīzi dokumentē katra arestētā čekas darbinieka biogrāfiju, veik-
tās noziedzīgās darbības, vainas pakāpi un saņemto soda mēru. 
Diemžēl dokumentam ir viens trūkums – prof. Heinrihs strods, to 
publicējot, nav norādījis dokumenta avotu. tas tagad dod iespēju 
nākotnes pētniekiem viņa atstātajā mantojumā rast skaidrību par 
dokumenta avotu, kā arī iemesliem, kādēļ tas nav uzrādīts. 

otrkārt, pētījumā plaši izmantoti “Lpsr ietk informatīvie 
ziņo jumi par bandītisma izpausmēm Lpsr teritorijā un spec-
ziņojumi par negadījumiem un noziegumiem”. šajās atskaitēs 
nkVD katru dienu ziņoja par cīņas gaitu pret nacionālajiem par-
tizāniem katrā apriņķī un pagastā, minot nogalināto un sagūstīto 
“bandītu” vārdus un reizēm īsumā aprakstot kaujas operācijas 
gaitu. 

Līdzīga informācija ir atrodama arī arhīvā esošajā “nacionālo 
partizānu un to darbības uzskaites kartotēkā”. šo kartotēku uz 
Lpsr kgb arhīvā esošo dokumentu pamata čekisti izveidoja laikā 
no 1966. līdz 1987. gadam, lai sistematizētu savā rīcībā esošo infor-
māciju un varētu to izmantot operatīvajā darbā. kartītēs par katru 
nogalināto vai sagūstīto partizānu ir fiksēts viņa vārds, uzvārds, 
dzimšanas gads un sagūstīšanas/nogalināšanas datums. reizēm arī 
sniegts īsākas vai garāks konkrētās operācijas apraksts. Daļēji šī in-
formācija pārklājas ar nkVD ikdienas ziņojumiem, bet bieži ir arī 
plašāka un konkrētāka.

ceturtkārt, darbā izmantota Lk(b)p ck 1. sekretāra jāņa kaln-
bērziņa 1945. gada 20. oktobra pilnīgi slepenā vēstule visiem ap-
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riņķu, pilsētu un rajonu partijas komiteju pirmajiem sekretāriem 
“par steidzamu un stingru pasākumu veikšanu cīņā ar sociālistis-
kās likumības pārkāpējiem”.

piektais nozīmīgais avots raksta tapšanā ir iedzīvotāju atmiņas: 
gan publicētās, gan autora savāktās.1 atmiņas sauso dokumentālo 
vēsturi padara dzīvu, spilgtu un emocionālu.

tādējādi šo dokumentu kopums dod iespēju atklāt reālo situā-
ciju. ja mēs ņemtu tikai nkVD dokumentus, mēs iegūtu priekš-
statu, ka čeka ir visvarena organizācija, kura katru dienu rīko veik-
smīgas kaujas operācijas, iznīcinot “nacionālistiskos bandītus”. 
savukārt ņemot klāt arī Lk(b)p ck 1. sekretāra kalnbērziņa sle-
peno vēstuli un tās rezultātā arestēto čekas darbinieku krimināl-
lietas spriedumu, mēs iegūstam pavisam citu ainu – teroru, slepka-
vības, brutalitāti, kura šokēja pat komunistiskās partijas vadību, 
kuras labā šis terors tika īstenots. Vēl baisāku un emocionālāku šo 
ainu padara iedzīvotāju atmiņas par minētajiem notikumiem.

autors uzskata par principiāli neiespējamu savos darbos lietot 
padomju propagandas terminoloģiju – ietk, VDtk, VDk utt., 
kuras mērķis bija okupācijas fakta slēpšana. šī terminoloģija at-
bilda padomju pasaules uzskatam par sociālistisko revolūciju 
1940. gadā un brīvprātīgu pievienošanos padomu savienībai. tādā 
gadījumā viss bija loģiski – mēs brīvprātīgi pievienojāmies psrs 
un visa padomju sistēma kļuva par mūsu sistēmu. savukārt, ja mēs 
runājam par padomju okupācijas režīmu, tad tie ir mums sveši 
okupantu drošības dienesti – nkVD, nkgb, kgb utt. turklāt jā-
aizrāda viena lieta – vietējiem aborigēniem domātā propagandas 
terminoloģija, kā ietk, VDtk, VDk, pastāvēja vienīgi kā oficiālā 
obligātā dekorācija. reālajā dzīvē tā nekad un nekur netika izman-
tota. padomju drošības dienesti bija centralizēta totalitāras valsts 
represīvā mašinērija, kurā visa lietvedība notika tikai un vienīgi 
krievu valodā. tādējādi autors uzskata, ka jautājums ir nevis par 
to, kādu terminoloģiju lietot, bet gan par to, ko padomju propa-
gandas terminoloģijas lietošana vēl 25 gadus pēc neatkarības atgū-
šanas liecina par mūsu sabiedrību.

padomju drošības dienestu veiktās civiliedzīvotāju slepkavības
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maskaVa maina nkVD–nkgb Darbības 
taktiku LatVijā

šķilbēnu pagasta pleševā dzīvoja tadeuša bukša ģimene, kurā 
auga pieci bērni. Ģimenes galvu mobilizēja darba klaušās un nosū-
tīja darbā uz bolderāju. mājās palikusī sieva viena pati ar mazgadī-
giem bērniem netika galā ar visiem saimniecības darbiem.  tadeušs, 
neredzēdams citu izeju, dezertēja, lai palīdzētu apdarīt vismaz 
visus rudens darbus. par to, kas būs pēc tam, viņš nedomāja – ce-
rēja, ka viss jau kaut kā nokārtosies.

taču notika visļaunākais. 1945. gada 15. septembra vēlā vakara 
tumsā mājā iebruka bars bruņotu piedzērušos un krieviski vervelē-
jošu vīru, kuri uz tadeušu bļāva: “Banģit, banģit…” tadeuša meitai 
Lūcijai, kurai tolaik bija astoņi gadi, uz mūžu palicis atmiņā, kā tēvu 
izrauj no mājas pagalmā, kur atskan šāvieni. tēvs no sākuma saļimst 
ceļos un tad nokrīt uz zemes. Ģimene palika bez apgādnieka.2

šāvēji bija šķilbēnu pagasta čekisti un istrebīķeļi pagasta nkVD 
nodaļas priekšnieka nikolaja traščenoka vadībā. Vēlākajos gados 
no dažādām čekistu atskaitēm sastādītajā “bandu” dalībnieku kar-
totēkā parādījās ieraksts: “bukšs tadeušs ādama d. (1904) – 
“ cinīša” bandītu formējuma bandas vadonis. nogalināts operācijas 
laikā 15.09.45. šķilbēnu pag. pleševas apkārtnē.”3 tādējādi čekas 
atskaitēs šis noslepkavotais vienkāršais zemnieks tika uzdots pat 
par bandas vadoni. 

iemesls gan šai, gan citām 1945. gada septembrī un oktobrī 
abrenes apriņķī čekistu sarīkotajām slepkavībām un teroram ir 
meklējams visaugstākajā – psrs līmenī. 1945. gada 9. augustā tika 
pārtraukta operācija “Vostok” jeb “Lielā ķemme”, kuras laikā milzī-
gas sarkanās armijas regulārā karaspēka daļas vairāk nekā divus 
mēnešus bija ķemmējušas Latvijas austrumu daļas apriņķus, cen-
šoties apkarot bruņoto pretošanās kustību. neskatoties uz milzīgo 
karaspēka koncentrāciju, panākumi šai operācijai bija tik niecīgi, 
ka tas nopietni aizkaitināja psrs vadību maskavā.

augustā, lai noskaidrotu situāciju, rīgā ieradās visas psrs 
nkVD gubb (Glavnoe upravlenie po bor’be s banditizmom – gal-
venā pārvalde cīņai pret bandītismu) priekšnieks ģenerālleitnants 
aleksandrs ļeontjevs.4 Ģenerālis pārbaudīja gan cīņas gaitu 
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 kopumā, gan personīgi inspicēja Daugavpils un jēkabpils nkVD 
nodaļas. secinājumi bija ļoti neapmierinoši:

“Lpsr nkVD–nkgb apriņķu daļu darba pārbaude parādīja 
vairākas nopietnas neizdarības. neapmierinošas nkVD–nkgb 
vietējo daļu darbības rezultātā Latvijas psr apriņķi ir piesārņoti ar 
pretpadomju bandītiskajiem elementiem, kuri daudzkārt nesodīti 
veic terora aktus pret padomju un partijas aktīvu un dzelzceļa 
diver sijas.

šāds stāvoklis radies tādēļ, ka tā vietā, lai sistemātiski un cen-
tīgi strādātu ar aģentūru […] nkVD–nkgb paļāvās uz apriņķiem 
iedalītajām karaspēka daļām, uzskatot, ka bandītismu iespējams 
likvidēt tikai ar karaspēka operācijām.

praksē tas noveda pie tā, ka karaspēka vienības, nesaņemot no 
nkVD–nkgb konkrētu informāciju par bandītu dislokācijas vie-
tām, nodarbojās vienīgi ar apkārtnes pārķemmēšanu, kas, protams, 
nevarēja dot būtiskus operatīvos rezultātus.”5

tādējādi tika secināts, ka Lpsr čekisti nav izpildījuši paša 
psrs maršala Lavrentija berijas 1945. gada 22. martā izdoto pavēli 
par “nacionālistiskās pagrīdes un tās bruņoto bandu likvidēšanu”. 
rezultātā “vācu-latviešu nacionālistiskās bandas Lpsr teritorijā 
turpina savu darbību, radot zaudējumus republikas politiskajai un 
saimnieciskajai dzīvei”.6

pēc šādiem secinājumiem augusta beigās rīgā ieradās vēl lie-
lāks priekšnieks – psrs nkgb narkoma Vsevoloda merkulova 
pirmais vietnieks ģenerālpulkvedis bogdans kobulovs.7 acīmre-
dzot vietējā čekas vadība par neizdarībām dabūja pamatīgu brā-
zienu, jo laikabiedru atmiņās resnais milzenis kobulovs raksturots 
kā “briesmīgākais cilvēks, ko Dievs laidis zemes virsū”, azartisks un 
nežēlīgs, agresīvs un bļaustīgs augstākā līmeņa čekas vadītājs.8 

pēc tam kobulovs kopā ar abiem brāzienu dabūjušajiem pado-
tajiem – Lpsr nkVD ģenerālmajoru eglīti un nkgb ģenerāl-
majoru noviku izstrādāja jaunu stratēģiju cīņai pret “nacionālis-
tisko pagrīdi un tās bruņotajām bandām”. ar 1945. gada 
1. septembri datēta visu triju čekistu parakstīta kopīga “pavēle par 
Latvijas psr nkVD un nkgb par 1945. gadu nr. 00113/0016”. 

saskaņā ar pavēli Latvijas teritorijā kurzemē un Latgalē – re-
ģionos, kur tobrīd nacionālo partizānu darbība šķita visspēcīgākā, 
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tika izveidoti divi apvienotie nkVD–nkgb operatīvie sektori. 
mazliet vēlāk tika izveidots arī Vidzemes operatīvais sektors. kat-
ram sektoram nozīmēja priekšnieku un vietnieku militārajos jautā-
jumos. katram sektoram palīgā norīkoja 40 nkVD–nkgb opera-
tīvos darbiniekus un pakļāva divus nkVD karaspēka pulkus 
operāciju veikšanai. Līdzīgu taktiku nkVD–nkgb īstenoja arī 
Lietuvā, kuras teritorija 1945. gada jūnijā bija sadalīta 10 operatī-
vajos sektoros.

par Latgales operatīvā sektora priekšnieku iecēla Lpsr nkgb 
narkoma vietnieku pulkvedi sieku, bet par priekšnieka vietnieku 
militārajos jautājumos – pulkvedi mickēviču. Latgales operatīva-
jam sektoram pakļāva nkVD iekšējā karaspēka 5. strēlnieku divī-
zijas 143. un 288. pulku.9

Visiem apriņķu nkVD un nkgb priekšniekiem tika pavēlēts 
nekavējoties iefiltrēt aģentūru inteliģences un garīdzniecības vidū, 
nekavējoties izveidot aģentūru starp sievietēm, vervēt aģentus no 
legalizētajiem “bandītiem”, kā arī iesūtīt “bandītu” grupās aģentus, 
lai tās varētu pakļaut karaspēka triecienam. pieprasīja arī “nesau-
dzīgu cīņu pret padomju varas ienaidniekiem”.10

pēc kobulova brāziena pārbiedētie Latvijas psr čekas priekš-
nieki eglītis un noviks līdzīgā veidā šo pavēli nodeva tālāk visu 
apriņķu nkVD un nkgb nodaļu priekšniekiem, kuri to savukārt 
ar visiem mātesvārdiem izskaidroja padotajiem. tā kā lielākā daļa 
čekas personāla savu karjeru bija sākuši 20.–30. gados padomju 
savienībā un pārdzīvojuši 30. gadu beigu lielo teroru, tad viņiem 
nebija īpaši jāpaskaidro, ko nozīmē maskavas priekšniecības dus-
mas. pārbiedētie čekisti metās izpildīt pavēli.

abrenes apriņķī sākās jauns čekas terora vilnis. tas tika īste-
nots pilnīgi visā apriņķī vienlaikus, taču visaktīvākā slepkavošana 
notika Viļakas, šķilbēnu, baltinavas un tilžas pagastā. tā nebija 
kāda viena atsevišķa čekas darbinieka pašiniciatīva, bet gan ar ap-
riņķa čekas nodaļas priekšnieka kapteiņa pjotra pipo ziņu īstenota 
plaša terora operācija. šāva gan iepriekš aizturētos un aresta telpās 
turētos ieslodzītos, gan arī kārtējo aresta operāciju laikā cilvēkus 
nogalināja pašu mājās vai kaut kur ceļmalās un mežmalās. nogali-
nāto vidū tikai daļa bija nesen legalizējušies partizāni. Daudzu cil-
vēku noslepkavošanas iemesli tā arī paliek neskaidri. reizēm 
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 nošautie vienkārši šķita “aizdomīgi” – viņiem kaut kas nebija kār-
tībā ar dokumentiem. 

Visus noslepkavotos cilvēkus čekisti pasludināja par “bandī-
tiem”. priekšniecībai uz rīgu tika sūtītas atskaites par veiksmīgi 
īstenotām čekas–karaspēka operācijām, kurās nekautrējoties ierak-
stīja visu noslepkavoto vārdus, uzdodot tos par nogalinātiem “ban-
dītiem”. un tā iespēju robežās situācija tiks restaurēta pa konkrē-
tiem pagastiem.

čekas terors baLtinaVas pagastā

baltinavas pagasta nkVD nodaļa atradās pašā baltinavas cen-
trā pie centrālā laukuma. Laukuma malā bija aptiekas māja, kurai 
aizmugurē piekļāvās Latgalei tipiska garena vienstāva koka māja. 
šajā ēkā oficiāli izvietojās vietējā milicija, bet faktiskie saimnieki 
bija pagasta nkVD obb (Otdel po bor’be s banditizmom – bandī-
tisma apkarošanas nodaļa) nodaļa. tās priekšnieks bija kapteinis 
ivans minosjans. bez viņa nkVD obb nodaļā strādāja operatīvie 
pilnvarotie leitnants jurijs judajevs un jaunākais leitnants anatolijs 
Fomičevs un pilnvarotie aleksandrs mihelsons un pāvels mihai-
lovs. bez šiem nkVD obb nodaļas darbiniekiem pagastā atradās 
arī nkVD obHss operatīvais pilnvarotais jaunākais leitnants 
 nikolajs koševarovs.11 pastāvīgi šeit uzturējās arī nkVD karaspēka 
vienība vismaz vada lielumā. 

apvienotajā milicijas un nkVD ēkā bija iekārtotas divas telpas 
aizturēto ieslodzīšanai. pirmā bija pieliekamais – neliela telpa ar 
mazu restotu lodziņu, kurā parasti bija sadzīti tik daudzi cilvēki, ka 
visiem pat nepietika vietas, lai apsēstos, par gulēšanu nemaz neru-
nājot. bet tie aizturētie, kas nokļuva šajā telpā, varēja būt laimīgi. 
otra telpa, kura tika izmantota cietuma vajadzībām, bija pagrabs 
zem ēkas, kurā varēja nokļūt caur lūku koridora grīdā. tur nebija 
logu un līdz ar to arī ventilācijas: pastāvīgi trūka gaisa, bet zem 
kājām šļakstēja netīrs dubļains ūdens, jo 1945. gada lietainās vasa-
ras un rudens dēļ pagrabā pastāvīgi sūcās iekšā gruntsūdeņi.12

kapteinis minosjans baltinavas pagastā rīkojās ar īsteni aziā-
tisku nežēlību un brutalitāti. 9. septembrī pie baltinavas pagasta 
grūšļevas ciema čekistiem izdevās aizturēt divus nelegālistus – 
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sarkanarmijas dezertierus staņislavu Vizuli un alfonu keišu, kurus 
nogādāja baltinavas milicijas ēkā. turp tikai aizvesti arī abu gūs-
tekņu atbalstītāji: Vizuļa sieva anna, kura bija grūtniecības pēdējā 
mēnesī, viņas 14 gadus vecā māsa marija, kā arī jezups zeļčs un 
viņa meita ieva.13

sākās brutālas un nežēlīgas pratināšanas. grūtnieci annu 
 Vizuli sita un spārdīja līdz bezsamaņai tik nežēlīgi, ka pēc samaņas 
zaudēšanas, kad viņu pa trepēm vilka lejā uz pagrabu, sākās spon-
tānais aborts un piedzima nedzīvs bērniņš.14 pēc tam turpat mili-
cijas ēkā čekists mihelsons asiņojošo un pusdzīvo annu Vizuli no-
šāva.15 nogalinātās sievietes līķi iznesa laukā un nosvieda publiskai 
apskatei un iedzīvotāju iebiedēšanai baltinavas centrālajā laukumā. 
pēc laiciņa viņas līķi no iedzīvotāju acīm aizvāca. Vēlāk suņu un 
putnu apgrauzto līķi atrada punciļevas grantsbedrēs.16 čekisti pat 
nebija papūlējušies to aprakt.

savukārt annas māsu, tikai 14 gadus veco mariju Vizuli prati-
nāšanās regulāri izvaroja pats pagasta nkVD priekšnieks kapteinis 
minosjans, bet pēc tam visa pārējā čekistu banda. beigās nošautās 
meitenes līķis arī gulēja blakus māsai baltinavas centrālajā lau-
kumā.17

no visiem šiem arestētajiem dzīva palika tikai ieva zeļča, kurai 
nācās pieredzēt, kā sašauto un mirstošo tēvu jezupu zeļču, aiz 
kājām piesietu pie ratiem, velk pa baltinavas ielām. arī viņa līķi 
pēc tam nometa centrālajā laukumā.18 savukārt sagūstītos staņi-
slavu Vizuli un alfonu keišu pēc gandrīz divu nedēļu pratināša-
nām 20. septembrī aizveda uz mežu blauzgovas pusē un nošāva.19

naktī uz 16. septembri pēc kapteiņa minosjana pavēles notika 
baltinavas milicijas nodaļas aresta telpu “tīrīšana”, jo pagrabs bija 
pārpildīts ar cilvēkiem. tāpēc nkVD karaspēka karavīri sešus ieslo-
dzītos: staņislavu usānu, ādamu skangali, Dmitriju jermacānu, 
kārli rezetu, antonu krezetu un vienu cilvēku, kura personība ne-
tika noskaidrota, aizveda uz mežu 5 km attālumā no pagasta centra, 
kur nkVD darbinieki Fomičevs, mihailovs, koševarovs un judajevs 
visus nošāva, un karavīri pēc tam apraka līķus.20 nav īsti skaidrs, 
kas bija šie upuri. pilnīgi noteikti, ka tie nebija partizāni. Visticamāk 
tie bija baltinavas pagasta teritorijā aizturēti tā sauktie “aizdomī-
gie” – cilvēki, kuriem kaut kas nebija kārtībā ar dokumentiem.
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18. septembrī operācijas laikā baltinavas pagastā, kurā piedalī-
jās nkVD darbinieki un karaspēks, aizturēja trīs cilvēkus, kuri ne-
varēja uzrādīt dokumentus. čekisti pat necentās noskaidrot aiztu-
rēto identitāti. atskaitēs priekšniecībai viens ir nodēvēts par jezupu 
Vancānu, otrs par broņislavu Vaņču, bet trešā vārds nav minēts. 
operācijas vadītājs kapteinis minosjans visus trīs pavēlēja turpat 
uz vietas nošaut.21 arī šie bojāgājušie noteikti nebija partizāni.

otrā dienā – 19. septembrī pēc minosjana pavēles nošāva lega-
lizēties atnākušo nelegālistu staņislavu Ločmeli un viņu uz nkVD 
nodaļu atvedušo brāli Franci. pēc tam pratināšanās čekisti smagi 
sasita abu nogalināto brāļu tēvu meikuli Ločmeli.22

tajā pašā dienā nkVD karaspēka vienība, kuru vadīja jaunā-
kais leitnants Fomičevs, operācijas laikā baltinavas–tilžas pagastu 
robežas rajonā mežā netālu no krutavas ciema aizturēja Dome-
niku mežalu un viņa dēlu mateušu, kurus abus turpat uz vietas 
nošāva.23 grūti pateikt, kāpēc šie cilvēki tieši tobrīd atradās mežā – 
varbūt meklēja malku vai kokus kādām citām vajadzībām. savu-
kārt 26. septembrī baltinavas čekisti nošāva broņislavu Ločmeli.24

2. oktobrī pie baltinavas pagasta štikunavas ciema čekistu slēp-
nis nogalināja divus cilvēkus. Vienu no tiem atpazina kā vietējo 
krievu sādžinieku jakovu Lubaņu, bet otrs palika neatpazīts.25 ja 
arī kāds pazina, baidījās teikt. bet atkal tie nebija nekādi partizāni. 
7. oktobrī melngaiļu ciemā tika nošauts staņislavs Ločmelis no 
“jaunliepu” mājām.26 bez tam baltinavas čekisti nkVD ēkā noga-
lināja vēl vienu aizturēto cilvēku ar uzvārdu Laptevs, arī visticamāk 
vietējo krievu.27

spriežot pēc nkVD atskaitēm priekšniecībai, 12. oktobrī balti-
navas pagastā čekisti ir nošāvuši “bandītu” platonu ļeļevu.28 taču 
tajā pašā dienā kā “miris no ievainojuma” baltinavas katoļu baznī-
cas miršanas reģistrā ir atzīmēts upmales ciema zemnieks ādams 
ļeļs.29 ir pamatotas aizdomas, ka tā ir viena un tā pati persona. 
atšķirīgie vārdi un nedaudz līdzīgie uzvārdi tikai parāda to, cik 
maz čekistiem tobrīd rūpēja noskaidrot nogalinātā cilvēka patieso 
personību.

bez tam šajā laikā tika noslepkavoti vēl vairāki baltinavieši De-
ņicavas pusē un nodedzinātas vairākas mājas, ko visticamāk arī 
bija izdarījuši čekisti. tika nošauts “kļaviņu” māju saimnieks 
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 Voldemārs kļaviņš. Viņš kādu laiku bēguļoja no mobilizācijas sar-
kanajā armijā, tad legalizējās, bet pēcāk viņu atrada nogalinātu.30 

netālu no “kļaviņiem” atradās “otlanu” mājas, kurās dzīvoja 
krievu ģimene konstantīnovi. Viņu dēlu vācieši bija mobilizējuši 
latviešu leģionā, kur viņš pazuda bez vēsts. čekisti tam neticēja. 
kādā reizē paveco saimnieku Vasīliju konstantīnovu aizveda uz 
mežmalu un sāka nežēlīgi sist, pieprasot uzrādīt, kur slēpjas dēls. 
tad kāds izprovocēja vājredzīgo vecīti, pačukstot: “Vecīt, tu bēdz, 
tāpat tevi nositīs.” konstantīnovs bēga uz māju pusi. tad no ieročiem 
atklāja uguni. Vasīlijs konstantīnovs bija ložu sakapāts kā siets.31

aiz “otlaniem” atradās bijušā aizsargu virsleitnanta jāņa ozola 
mājas un tām blakus – špoģu mājas. jānis ozols kopā ar citiem 
partizāniem slēpās tilžas pagasta Lutinānu purvā. kādā reizē tika 
saņemtas “ticamas” ziņas par konkrētu laiku, kad viņš iera dīsies 
savās mājās. čekisti ierīkoja slēpni, bet bez rezultātiem. nosaluši 
un nikni par neveiksmēm, viņi gan ozola, gan blakus esošās špoģu 
mājas nodedzināja.32

Dažādas provokācijas čekisti mēģināja veikt ar vietējo istrebī-
ķeļu atbalstu, cenšoties noskaidrot tos iedzīvotājus, kuri būtu ga-
tavi sniegt atbalstu partizāniem. bars bruņotu sarkano, tēlojot na-
cionālos partizānus, zeļču ciemā iegāja “sukuļu” mājās un 
saimniekam (uzvārds diemžēl cilvēku atmiņā vairs nav saglabājies) 
pieprasīja viņus paēdināt. kad viņi bija paēduši, barvedis jautāja: 
“Vai citreiz, kad naktī iegriezīsimies, ēst dosi?” zemnieks, bailēs 
drebēdams, apsolījās. turpat istabā čekisti saimnieku arī nošāva.33

tādējādi baltinavas pagastā čekisti viena mēneša laikā noslep-
kavoja 27 iedzīvotājus, kuru vidū nebija neviena partizāna un bija 
tikai trīs neapbruņoti nelegālisti.

partizānu uzbrukums tiLŽas pagasta 
VaDībai un čekas atriebība ieDzīVotājiem

kopumā abrenes apriņķī 1945. gada rudenī partizāni pietu-
rējās pie nogaidošas taktikas un aktīvus uzbrukumus neveica. iz-
ņēmums bija 20. septembrī jezupa medņa (“zvejnieka”) grupas 
uzbrukums no slēpņa, kurā tika nogalināti tilžas pagasta izpild-
komitejas priekšsēdētāja vietnieks un kara galda priekšnieks jānis 

zigmārs turčinskis



99

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2016 nr. 4 (101)

zvaigzne, Viļakas apriņķa kompartijas komitejas pilnvarotais sagā-
des aģents alfrēds grasis un viņus apsargājušais tilžas istrebīķeļs 
jānis sarkanābols.34 pēc uzbrukuma partizāni devās uz kaimiņu 
pagastu – baltinavu, lai nogaidītu, kā savā dienasgrāmatā rakstīja 
viens no uzbrukuma dalībniekiem partizāns alberts pūce, “kamēr 
pa tilžu beigs smirdēt zvaigzne”.35

Diemžēl iedzīvotājiem šī “zvaigznes smirdēšana” nemaz tik uz-
jautrinoša nešķita. tilžā rīkojās vietējais nkVD nodaļas priekš-
nieks mihelsons ar savu čekistu komandu. Viņam kā īpaši uzti-
cams izpalīgs kalpoja istrebīķeļu komandieris pēteris melnis. pāris 
dienu laikā tilžas pagastā tika arestēti 47 iedzīvotāji. pirmais upu-
ris bija šķūtniece borbala zeļča, kura partizānu uzbrukumā bija 
palikusi dzīva.36 pratināšanā viņa tika nosista, jo čekisti acīm redzot 
uzskatīja, ka tieši zeļča ir vainīga kā partizānu ziņotāja.

pēc tam 22. septembrī no arestēto vidus čekisti izlasīja piecus 
īpaši aizdomīgos cilvēkus un tos nošāva. nošauto vidū bija pēteris 
rubīns un kārlis jaužijs.37 Vēl trīs bojāgājušo personības čekisti savās 
atskaitēs neuzrāda. upuru līķus čekisti noslīcināja akuča purvā.

1. oktobrī pētera meļņa vadītie istrebīķeļi veica atriebības ope-
rāciju, kurā tika slepkavoti legalizējušies partizāni un viņu ģimenes 
locekļi. maigučos tika nošauts jezups akmentiņš. savukārt ak-
mentiņa māti un māsu arestēja un it kā veda uz tilžu. taču netā-
lajā mežā abas sievietes tika nošautas.38 spriežot pēc čekas datiem, 
tajā pašā dienā nošauti arī legalizējušies partizāni andrejs akmen-
tiņš un Fridrihs zeļčs.39 

Legalizējušos partizānu nošaušana, lai pēc tam tos uzdotu par 
nogalinātiem “bandītiem”, bija samērā izplatīta prakse. taču ne 
vienmēr čekistiem veicās. runcenē, jau vedot uz mežu, no nošau-
šanas izbēga pēteris pujāts, kuram atkal nācās atgriezties partizānu 
grupā.40

1945. gada rudenī, datums nav precīzi zināms, čekisti turpat 
runcenē nošāva savā mājiņā nelegāli dzīvojošo aleksi pugaci. Viņš 
jau gadu bija slēpies istabā zem gultas ierīkotā pagrīdes bunkurā. 
čekisti slēptuvi atrada un turpat mājās sievas acu priekšā gūstekni 
nošāva.41 tieši tāpat pilnīgi bez jebkāda pamatojuma runcenē no-
šāva ādamu purviņu, kuram vispār nebija nekāda sakara ar parti-
zāniem.42 3. oktobrī tilžas pagasta krampiņu galā tika nošauts 
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“pituļu” māju iedzīvotājs celmukalns.43 savukārt 4. oktobrī tilžas 
pagastā tika arestēti divi cilvēki – antons Žogots no “Vecrubīniem” 
un jānis ernis no “Vecsaliņām”.44 pēc aresta abi pazuda bez vēsts. 
nosisti pratināšanās, nošauti?

tātad tilžas pagastā, atriebjoties par partizānu uzbrukumu, 
sarkanie nogalināja 16 civiliedzīvotājus. 

čekas terors šķiLbĒnu pagastā

savukārt šķilbēnu pagastā ārdījās nkVD nodaļa tās priekš-
nieka nikolaja traščenoka vadībā, tai piepalīdzēja pārsvarā no vie-
tējiem pagasta krieviem savākta istrebīķeļu banda. kā jau iepriekš 
minēts, 15. septembrī šī istrebīķeļu banda traščenoka vadībā šķil-
bēnu pagastā nogalināja no darba dienesta dezertējušo zemnieku 
tadeušu bukšu, kurš bija devies mājās, lai palīdzētu sievai un pie-
ciem mazgadīgajiem bērniem tikt galā ar rudens lauku darbiem. 
pēc bukša slepkavības čekisti atskaitēs priekšniecībai viņu uzdeva 
par ““cinīša” bandītu formējuma bandas” vadoni.45

tikpat ciniski viņi rīkojās arī tālāk. šķilbēnu pagasta Loginu 
ciemā septembra beigās palīdzēt vecākiem lauku darbos ieradās 
malnavas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis Vladislavs 
 Logins, kurš 1945. gada sākumā dažus mēnešus bija izvairījies no 
mobilizācijas sarkanajā armijā, bet jau 1945. gada vasarā legalizē-
jies un devies mācīties uz malnavu. 28. septembrī šķilbēnu pagasta 
nkVD priekšnieka traščenoka vadītie čekisti un istrebīķeļi sarī-
koja operāciju, kuras laikā Loginu ciemā tika nodedzinātas divas 
mājas un aizturēts Vladislavs Logins. Viņu aizveda uz balkanu kal-
niem un pēc spīdzināšanas nošāva.46

savukārt atskaitēs priekšniecībai abrenes apriņķa čekisti rak-
stīja: “28. septembrī 1945. gadā šķilbēnu pagasta Logino sādžas 
rajonā apriņķa nkVD daļa veica operāciju vadoņa “ciņa” bandas 
likvidācijai. tās rezultātā nogalināts bandīts Logins Vladislavs 
antonovičs, 1927. g., segvārds “krŪmiņš”, kurš bija viens no 
bandas “ciņa” vadītājiem.”47 tātad nošauto malnavas skolnieku 
čekisti atskaitēs uzdeva par “bandas” vadoni.

2. oktobrī šķilbēnu pagasta bēliņu ciemā kartupeļu ņemšanas 
talkas laikā istrebīķeļi traščenoka vadībā arestēja legalizējušos par-
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tizānu aloizu Loginu un kritušā partizāna jēzupa slišāna (“sud-
rabiņa”) māsu barbalu slišāni. abus turpat netālu no bēliņiem 
 ieveda mežā un pēc spīdzināšanas nošāva.48

pēc šīs slepkavības sastādītajā atskaitē priekšniecībai čekisti 
pārspēja paši sevi. Lpsr vadība saņēma šādu ziņojumu: “šķilbēnu 
pagasta bēliņu sādžas rajonā ar istrebīķeļu bataljona kaujinieku 
piedalīšanos tika veikta operācija, kuras rezultātā tika nogalināti 
divi “ciņa” bandas bandīti: sLišans barbons staņislavovičs ar 
segvārdu “mirza” no šķilbēnu pagasta bēliņiem un Logins 
aloizs Donatovičs, 1918. g., ar segvārdu “Žogots” no šķilbēnu 
pagasta gabačevo sādžas, bijušais policists.”49 tātad nogalinātā 
meitene barbala slišāne atskaitē tika uzrādīta kā nogalināts “ban-
dīts” barbons slišāns. šķiet, ka, rakstot šo atskaiti, čekisti par sa-
viem upuriem ir vienkārši ņirgājušies.

taču traščenoka vadītās čekistu bandas upuru bija daudz vai-
rāk. Diemžēl šobrīd informāciju par tiem iegūt kļūst arvien grūtāk, 
jo vecākā paaudze aiziet mūžībā, tā arī nespējot pārvarēt bailes un 
sākt runāt. Vēl ir zināms, ka apmēram septembra vidū tika apcieti-
nāts bijušais šķilbēnu pagasta valdes darbinieks bārtuļs šakins, 
kuru pēc tam it kā bēgšanas mēģinājuma laikā nošāva.50 savukārt 
oktobrī vai novembrī traščenoks rekavā nkVD ēkas pagalmā 
pašrocīgi nošāva arestēto sarkanās armijas dezertieri broņislavu 
Vancānu. apkārtējo māju iedzīvotāji vēl dzirdējuši, kā Vancāns 
 lūdzies, lai viņu atstāj dzīvu.51

bez slepkavošanas traščenoka čekisti un istrebīķeļi arī izlaupīja 
un nodedzināja vairākas arestēto iedzīvotāju mājas. 13. oktobrī 
tika arestēta kozlovas iedzīvotāja Helēna Logina. Viņas meita bro-
ņislava Logina 1990. gadā reabilitācijas lūgumā rakstīja: “pēc mātes 
aizvešanas mūsu mājas tika nodedzinātas, kaimiņi stāstīja, ka to 
esot izdarījis milicijas priekšnieks treščenko. Visu, kas mājās esot 
bijis labāks, paņēmis sev. aizvedis arī mūsu zirgu un govi. es un 
brālis pēc mātes aizvešanas slēpāmies mežā.”52 cik bija šādu gadī-
jumu, šobrīd vairs noskaidrot nav iespējams.

18. oktobrī šķilbēnu pagasta Dukaļevā aiz agates Loginas 
mājām bunkurā rikas upītes krastā čekistiem izdevās sagūstīt 
divus partizānus – viņas dēlu Henrihu Loginu un vācieti eduardu 
steidlu-šteigeru. sagūstīto vācieti kā vērtīgāko gūstekni nosūtīja 
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tālāk uz Viļaku, bet ar Loginu izrēķinājās turpat egļevas ciema pa-
domes mājā. pēc spīdzināšanas viņu ar salauztām rokām un kājām 
izmeta ciema padomes mājas ābeļdārzā nomirt. apkārtējie iedzī-
votāji pusi nakts klausījušies upura vaidos. otrā dienā čekistu ope-
rācija turpinājās. Vēlreiz ieradušies Dukaļevā, čekisti nošāva mi-
rušā partizāna māti agati Loginu un nodedzināja viņas māju.53

šķilbēnos par šā sarkanā terora viļņa upuriem mēneša laikā 
bija kļuvuši vismaz astoņi iedzīvotāji, kā arī tika nodedzinātas vis-
maz četras mājas.

čekas terors Viļakā, baLVos un apkārtĒjos 
pagastos

Viļakā atradās abrenes apriņķa nkVD nodaļas vadība. priekš-
nieks bija jau pieminētais no kaukāza iebraukušais speciālists kap-
teinis pjotrs pipo. Viļakā līdz ar to nonāca pagastos arestētie cil-
vēki, kuriem šeit veica pirmās nopratināšanas, lai izsistu 
turpmākajam operatīvajam darbam nepieciešamo informāciju. 
tādēļ tika lietotas visbrutālākās nopratināšanas metodes. šajā jomā 
viens no galvenajiem speciālistiem bija čekists pliners, kura oficiā-
lais amats skaitījās tulks, bet faktiskais – spīdzinātājs.

ir vairākas liecības par to, ka Viļakas čekisti pat bija uzkon-
struējuši spīdzināšanas ierīci, kuru bijušie ieslodzītie atceras kā 
elektrisko krēslu. upuris tika piesiets pie krēsla un pēc tam spīdzi-
nāts ar elektrību. šādā veidā tika spīdzināta baltinaviete magdalēna 
jurāne, kuras vīrs leģionārs kara laikā bija nonācis rietumos, bet 
čekisti uzskatīja, ka viņš slēpjas vietējā mežā.54 tāpat ir liecības, ka 
līdzīgā veidā uz elektriskā krēsla, čekistiem pārcenšoties, ir gājis 
bojā legalizējies partizāns staņislavs Lapšāns.55

par izrēķināšanos ar gūstekņiem liecina arī šāds ieraksts karto-
tēkā: “začs staņislavs antona d. (1912) – dzimis balvu pag. Lāču-
gabalu sādžā. slavinska bandas dalībnieks. ievainots un aizturēts 
operācijas laikā 30.09.45. rugāju pag. bukšānu rajonā. nogalināts 
operācijas laikā 04.10.45.”56 

notikumi risinājušies šādi: 30. septembrī partizāni broņislavs 
garais kopā ar staņislavu začu iegājuši rugāju pagasta bukšānos 
kādās mājās dzert alu, kur abi aplenkti. apšaudē garais tika noga-
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lināts uz vietas, bet ievainotais začs centies paslēpties, ielecot akā. 
taču pēc zemē notecējušajām asinīm viņš tika izsekots, atrasts un 
sagūstīts. šajā sadursmē bojā gāja partizāna garā māsa Lidija garā. 
Visticamāk, ka viņa nogalināta apzināti, jo vēlāk atskaitēs čekisti 
viņu pieskaitīja pie nogalinātajiem “bandītiem”. taču arī sagūstīta-
jam začam ilgi dzīvot vairs nebija atlicis. 4. oktobrī viņš tika vests 
uz mežu, lai uzrādītu pārējo bandītu atrašanās vietas, taču gūstek-
nis vai nu tās nezināja, vai arī atteicās uzrādīt. rezultātā čekisti 
viņa galvu triekuši pret koku tik stipri, ka sadragājuši galvaskausu. 
smadzenes pašķīdušas no galvas laukā. nelaimīgais gūsteknis tur-
pat arī nomiris.57

balvu pagastā pilsētas tuvumā slēpās divi neapbruņoti vietējie 
vīri, kuri bija izvairījušies no mobilizācijas, – Henrihs pošeika 
(1923) un ādolfs bušs. abi klusi dzīvoja un pateicībā par atbalstu 
palīdzēja vietējiem iedzīvotājiem dažādos darbos. 1945. gada 
11. oktobrī abi pošeikas mājās “Ērgļos” pērkones ezera krastā la-
boja pagrabu, kad mājā iebruka balvu čekisti un istrebīķeļi. bušs 
un pošeika tika saķerti, ievesti turpat pagrabā un nopratināti. pēc 
tam pa vienam izveda laukā un nošāva. šāvēji bija balvu čekisti 
trupins un kirjanovs. pēc tam visas “Ērgļu” māju ēkas nodedzi-
nāja, bet nošautos aizveda uz balvu tirgus laukumu, kur viņu līķus 
uz vairākām dienām atstāja iedzīvotāju iebiedēšanai. savukārt rīgā 
nkVD priekšniecība saņēma ziņojumu, ka balvu pagastā iznīci-
nāta pošeiko banda. Vēlāk viens no šāvējiem – čekists kirjanovs 
balvos dzērumā noslīka kanalizācijas akā.58

naktī uz 15. oktobri Viļakas sarkanie sarīkoja brutālu izrēķinā-
šanos ar Viļakas pagasta Lugu ciema partizānu grupas komandiera 
ernesta nāgeļa (“Lejnieka”) ģimeni. ielauzušies viņa tēva mājās, 
uzbrucēji nošāva komandiera māsas minnu un karlīnu nāgeles un 
mājas nodedzināja.59 iespējams, čekistiem bija kāda informācija, 
ka mājās varētu atrasties pats partizānu grupas komandieris, taču, 
kad partizāns netika atrasts, izrēķinājās ar viņa tuviniekiem.60

par to, ka izrēķināšanās ar partizānu tuviniekiem tolaik bija 
 ierasta čekas rīcība, liecina arī novadpētnieka zigfrīda berķa atmi-
ņas. Viņš bija liecinieks tam, kā balvu čekisti izrēķinājās ar kaujā 
nogalināto partizānu batraku vecākiem. notikums risinājies balvu 
pagasta Lemešavas tuvumā. berķis atceras: 
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“es biju puišelis četrpadsmit gadu […] 1945. gada rudenī es 
ganu aitas un govs man tur bija. netālu bija mežs. tur iebrauca ļe-
tučka [kravas automašīna, kurai kravas kastes vietā uzstādīts slēgts 
metāla dzīvojamais vagoniņš. – Z. T.]. tālu no manis nebija. Varbūt 
kādu puskilometru. iebrauca mežā. tad sekoja šāvieni un karavīri 
ķēdē skrien no meža laukā. Daudz to karavīru nebija. kādi astoņi.

kad karavīri aizbrauca, es gribu paskatīties, kas tur noticis. pie-
eju tai vietai klāt. tur guļ vecenīte un vecītis. nošauti. tādā vecā 
kara laika vācu tranšejā. es uzreiz aizskrēju uz mājām un atvedu 
savu tēvu. stāstīju par šaušanu. bija mans tēvs un vēl viens kai-
miņš. Viņi līķus apskatīja, un izrādījās, ka viņiem pat pases bija 
klāt. tie bija batraki. partizānu vecāki. mēs viņus apglabājām.”61

cik bija šādas apzinātas slepkavības, cik cilvēki tika nosisti pra-
tināšanās gan uz vietām pagastos, gan apriņķa centrā Viļakā? šo-
brīd kļūst arvien grūtāk noskaidrot, jo vecākā paaudze, kura to 
pieredzēja, aiz bailēm klusēja un tagad aiziet mūžībā. paliek vie-
nīgi dokumentos atrodamas neskaidrības, piemēram, šāds kartotē-
kas ieraksts no Viļakas pagasta: “Vīksniņš jānis spriča d. (1903) – 
dzīvoja abrenes apr. Vecumu s. slišāna bandas dalībnieks. sagūstīja 
izlūkošanas–meklēšanas grupa 01.10.45. pie Vecumu stacijas. no-
galināts bēgot 02.10.45.”62 Visticamāk, cilvēks pratināšanā tika 
vienkārši nosists. turklāt jāpiebilst, ka šāda persona partizānos 
nekad nav darbojusies, kas nozīmē, ka čekisti “uz vietām” atkal 
kārtējo reizi ir nodarbojušies ar melošanu augstākajai priekšniecī-
bai par sasniegumiem “bandītisma” apkarošanā. Viļakas čekā spī-
dzināšanas rezultātā tika nosists arī baltinavietis Francis Dauksts, 
kura divi dēli bija partizāni.63

tolaik 1945. gada nogalē un 1946. gada sākumā, kad partizānu 
kustība bija īpaši spēcīga un čekisti bez karaspēka atbalsta ārpus 
apdzīvotām vietām rādīties baidījās, pratināšanās Viļakas čekā no-
galināto cilvēku līķi tika rakti turpat Viļakas pilsētas teritorijā. 
Viena no šādām vietām bija pilsētiņas nomalē pie pils un parka 
ielas krustojuma esošā ar nelielām priedītēm apaugušā pakalnā, 
kur vēlāk padomju laikā ierīkoja benzīntanku. netālu nelielā mā-
jiņā dzīvoja vietējo igauņu keivu ģimene. Vanda baklagina atceras, 
kā istrebīķeļi nākuši pie viņas mātes un regulāri prasījuši lāpstu, ar 
ko līķus aprakt, jo pašiem pat tāda nav bijusi:
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“te jau viņi regulāri tās lāpstas ņēma un ar asinīm atnesa atpa-
kaļ. Viņi vienmēr nāca pēc tām lāpstām vēlu vakaros. es jau vi-
ņiem nerādījos, ar tiem mana mamma runāja. Viņa tad vēlāk gāja 
skatīties, kur atkal rakts. parasti tur kalniņā. kad viss palika kluss, 
viņa paņēma lukturi un gāja skatīties. es spilgti atceros vienu tādu 
gadījumu, kad viņa stāstīja un raudāja, kad bija ar gaišiem matiem 
un zilām acīm skaists vīrietis tikai tā drusku aizrakts ciet. tad vēl 
viņa gāja un viņam klāja virsū drēbi un uzraka smilti, lai suņi ne-
izvazā un neaiznes. es jau nezinu, cik viņa tur viena varēja viņu 
dziļi ierakt. tādu bija ne viens vien gadījums.

tos cilvēkus pratināšanās nosita čekā tepat Viļakā. tur krievu 
virsnieki strādāja, bet sitēji bija paši vietējie. tie, kas bija nostāju-
šies krievu pusē, tie jau zināja, kuri ir pretim un kurus vajag likvi-
dēt. tie, kuri tos līķus raka, arī bija vietējie. tādi puišeļi salasīti. 
istrebki saucās. tie vienmēr nāca vēlu vakarā pa tumsu. tad bija tā 
darīšana. ņēma divas lāpstas. pirmās pazuda. tad mamma noklie-
dza, lai lāpstas atnes atpakaļ. tad nesa tās asiņainās un smilšainās 
lāpstas atpakaļ. Vot tā bija.”64

tādējādi abrenes apriņķa čekisti ar īsteni komunistisku degsmi 
bija ķērušies pie savas tiešās priekšniecības – psrs nkgb narkoma 
vietnieka kobulova, Lpsr nkgb narkoma novika un Lpsr nkVD 
narkoma eglīša kopīgās pavēles pildīšanas un laikā no 1945. gada 
septembra vidus līdz oktobra vidum nošāva vismaz 60 ne pie kā 
nevainīgus iedzīvotājus, uzdodot viņus par “bandītiem”. pēc smagā 
darba čekisti ar tīru sirdsapziņu un labi padarīta darba apziņu 
gaidīja no priekšniecības uzslavas, prēmijas un paaugstinājumus.

komunistiskā partija iejaucas čekas Darbā. 
īpaši uzcītīgo čekistu aresti

taču politiskā priekšniecība – komunistiskās partijas vadība 
par notiekošo nemaz nebija sajūsmā, jo ļoti labi apzinājās, ka šāds 
terors vairo pretpadomju noskaņojumu. Lk(b)p ck pacietības 
mērs bija pilns, un 20. oktobrī ck 1. sekretārs jānis kalnbērziņš 
nosūtīja pilnīgi slepenu vēstuli visiem apriņķu, pilsētu un rajonu 
partijas komiteju pirmajiem sekretāriem “par steidzamu un stingru 
pasākumu veikšanu cīņā ar sociālistiskās likumības pārkāpējiem”.
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šajā sešas lapas garajā Lk(b)p ck 1. sekretāra vēstulē minētie 
fakti un izdarītie secinājumi bija tik atklāti un tieši, ka pat pats 
j. kalnbērziņš baidījās no to nonākšanas plašāka cilvēku loka 
 rīcībā. tāpēc vēstulei bija dots statuss “pilnīgi slepeni”. Vēstule bija 
pavairota 42 eksemplāros. ar vēstules saturu drīkstēja iepazīties 
ļoti ierobežots cilvēku skaits – tikai komunistiskās partijas apriņķu 
un pilsētu komiteju vadība, apriņķu un pilsētu izpildkomiteju 
priekšsēdētāji un viņu vietnieki, apriņķu nkVD un nkgb nodaļu 
priekšnieki, kara komisariātu priekšnieki un pastāvīgās dislokāci-
jas vietās izvietoto sarkanās armijas daļu komandieri. pēc iepazī-
šanās ar vēstules saturu tā 10 dienu laikā bija jānogādā atpakaļ 
Lk(b)p ck sevišķajā sektorā, kur atstāja tikai vienu eksemplāru, 
bet pārējos iznīcināja.

Vēstulē tika konstatēts, ka Lk(b)p ck kopā ar Lpsr Sovnar-
komu vēl 1945. gada 26. aprīlī ir pieņēmusi īpašu lēmumu par “so-
ciālistiskās likumības rupju pārkāpumu faktiem republikā”. taču 
šis lēmums netiek pildīts. Visos apriņķos ir konstatējami neliku-
mīgi aresti, kratīšanas, sišanas un slepkavības. Vēstulē minēti kon-
krēti pārkāpumi no daudziem Latvijas pagastiem un pilsētām.

tāpēc, “piešķirot nopietnu politisku nozīmi jautājumam par 
cīņu pret sociālistiskās likumības pārkāpējiem”, Lk(b)p ck neka-
vējoties pieprasīja “veikt pašus stingrākos pasākumus padomju 
liku mības pārkāpumu izbeigšanai, atmaskot padomju likumības 
pārkāpējus kā tādus, kas darbojas ienaidnieku labā, lai diskreditētu 
padomju varu tautas acīs, atcelt viņus no darba, izslēgt no partijas 
un nodot tiesai neatkarīgi no ieņemamā amata”.

tā nu visgodprātīgākie un centīgākie čekisti pēkšņi bija nokļu-
vuši neapskaužamā situācijā, jo no viņiem tika prasītas nesavieno-
jamas lietas – no vienas puses, viņu priekšniecība bija pieprasījusi 
“nesaudzīgu cīņu pret padomju varas ienaidniekiem”, bet, no otras 
puses, komunistiskā partija pieprasīja “sociālistiskās likumības 
ievē rošanu”. 

šoreiz uzvarēja komunistiskās partijas viedoklis. 23. oktobrī 
abrenes apriņķī tika arestēti vairāki augsti stāvoši čekas virsnieki: 
apriņķa nkVD nodaļas priekšnieks kapteinis pjotrs pipo, baltina-
vas nkVD nodaļas priekšnieks kapteinis ivans minosjans un bal-
tinavas nodaļas darbinieki jaunākais leitnants anatolijs Fomičevs 
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un aleksandrs mihelsons. nedaudz vēlāk, 16. novembrī, arestēja 
arī pārējos baltinavas čekistus – leitnantu juriju judajevu, jaunāko 
leitnantu nikolaju koševarovu un pāvelu mihailovu. 1946. gada 
28. janvārī nkVD kara tribunāls viņiem piesprieda dažādus soda 
mērus: no 10+5 gadiem līdz 6+3 gadiem – attiecīgi ieslodzījumā 
un tiesību zaudēšanu.65 

tādējādi Viļakas apriņķī gandrīz vienlaikus bija arestēti septiņi 
čekas darbinieki, kas, šķiet, ir ļoti liels skaitlis. taču, no otras puses, 
tie jau nebūt nebija vienīgie čekas slepkavas un sadisti, bet gan 
varbūt nedaudz pārcentīgāki kā pārējie. turpat blakus šķilbēnu 
pagastā netika sodīts un turpināja darboties brutālais sadists niko-
lajs traščenoks, bet tilžā – nikolajs beleoborodovs un pēteris 
melnis, kā arī Viļakā tulks un spīdzinātājs pliners un daudzi citi 
sīkāki ierindas čekisti. nekādu citu īpaši veiksmīgāku metožu par 
brutalitāti un sadismu cīņā pret bruņoto pretošanās kustību un tās 
atbalstītājiem čekistiem nemaz nebija.

saīsinājumi

kgb – Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti – Valsts drošības komi-
teja, VDk

Lk(b)p ck – Latvijas komunistiskās (boļševiku) partijas centrālā komiteja
Lpsr – Latvijas padomju sociālistiskā republika
nkgb – Narodnyi kommisariat gosudarstvennoi bezopasnosti – Valsts 

drošības tautas komisariāts, VDtk
nkVD – Narodnyi kommisariat vnutrennikh del – iekšlietu tautas komi-

sariāts, ietk
obHss – Otdel po bor’be c khishcheniami sotsialisticheskoi sobstvennosti – 

sociālistiskā īpašuma izlaupīšanas apkarošanas nodaļa
psrs – padomju sociālistisko republiku savienība
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murDers oF ciViLians in abrene District 
perFormeD bY soViet securitY serVices,  
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in the autumn of 1945, in the territory of Latvia repressions of the occupa-
tion regime were intensified focusing on murdering and terrorising civilians. 
the administration of the people’s commissariat for internal affairs (NKVD) 
in moscow had demanded “ruthless struggle against the enemies of the so-
viet power”. people were murdered based on the least suspicion. reports by 
chekists on the numbers of “bandits” killed on a daily basis streamed from 
nkVD units of civil parishes to district departments and further on to 
riga.

Key words: soviet occupation, repressions, terror, resistance movement, na-
tional partisans.

summary

in the autumn of 1945, in the territory of Latvia repressions of the 
occupation regime were intensified focusing on murdering and terroris-
ing civilians. the reason for this outburst of brutality was the reprimand 
received by the Latvian ssr nkVD and nkgb from the moscow ad-
ministration. occupants had made efforts to extinguish the resistance 
movement throughout the summer of 1945, making use of the regular 
army units that swept the Latvian forests systematically in the course of 
several months. However, until august they had still failed to reach any 
noteworthy success.
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therefore, in order to clarify the reasons for the unsatisfactory re-
sults in the struggle against “bandits”, Lieutenant-general Leontiev, 
head of the ussr nkVD gubb (main Directorate for the struggle 
against banditry) arrived in riga in mid-august. He concluded that of-
ficials of nkVD had relied merely on army’s support and had not per-
formed operative actions in order to find and extinguish the national 
partisan units. as a result, the sweeping of forests realised by the troops 
had failed. such unpromising conclusions having been made, riga saw 
the arrival, at the end of august, of a yet higher cheka official, colonel-
general bogdan kobulov, first deputy of Vsevolod merkulov, people’s 
commissar of the ussr nkVD. both cheka officials of the Latvian 
ssr, head of nkVD augusts eglītis and head of nkgb alfons noviks, 
were heavily scolded. after that, kobulov together with both of them 
elaborated a new strategy for struggle against “nationalist underground 
and its armed gangs”. their jointly signed “order on the Latvian ssr 
nkVD and nkgb for the year 1945, no. 00113/0016” was dated from 
1 september 1945. in accordance with this order the territory of Latvia 
was divided into three nkVD – nkgb operative sectors. similarly, 
Lithuania had been divided into 10 such sectors. each sector was at-
tached two regiments of nkVD internal troops. the cheka staff was 
demanded to realise “ruthless struggle against the enemies of the soviet 
power”.

starting from early september until the second half of october, a 
wave of brutal murders rolled over Latvia. people were murdered based 
on the least suspicion. chekists shot both the deserters from the red 
army who had arrived to become legal, and also their family members. 
even people whose documents were not in good order, were shot. all of 
them were declared as “bandits”. reports by chekists on the numbers of 
“bandits” killed on a daily basis streamed from nkVD units of civil 
parishes to district departments and further on to riga.

this article focuses on murders performed by cheka in a definite 
administrative territory of Latvia – abrene (after 12 october 1945 re-
named as Viļaka) District. the main directions of repressions in each 
civil parish are analysed and the main actors and their supporters are 
mentioned. also, as far as possible, their victims have been listed in-
cluding the circumstances of their death within this time period, in 
september and october. in total, at that time chekists murdered at least 
60 persons in abrene (Viļaka) District. the most active were the offi-
cials of nkVD unit of baltinava civil parish of abrene District who shot 
even 27 persons.
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the brutality of the cheka shocked even the leadership of the com-
munist party (cp) in whose favour the actions were performed. on 
20 october 1945, jānis kalnbērziņš, the First secretary of the central 
committee of the Latvian communist (bolshevik) party, sent a highly 
secret letter to all leaders of cp district and town committees, to chair-
men and deputy chairmen of executive committees of districts and 
towns, to heads of district nkVD and nkgb departments, to heads of 
military commissariats and commanders of red army units stationed 
in places of permanent dislocation. in this letter murders performed by 
nkVD and nkgb were called “gross violations of socialist lawfulness 
in the republic”. after brief disagreements, in november 1945, the 
viewpoint of the communist party won, and arrests of the most zealous 
district-level cheka’s workers of the nkVD and nkgb were made in 
Latvia. in abrene (Viļaka) District seven nkVD and nkgb officers 
were arrested, including all operative staff members of baltinava civil 
parish. this time they were granted prison sentences instead of orders. 
in a totalitarian system, there is less than one step between the award 
and punishment.
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