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L

ikumpārkāpumi ir
bijuši vienmēr, un tā
tas būs arī turpmāk –
pie visām varām un visā
pasaulē. Noziedzīgo pasauli
politika un iekārtu maiņa
neinteresē, ja vien tā netraucē
viņu primārajam mērķim – ar
minimālu piepūli maksimāli
labi dzīvot.
Pēc Latvijas okupācijas un
iekļaušanas PSRS sastāvā
bez policejiskām funkcijām
milicijai bija pienākums sekot
arī sabiedrības politiskajam
noskaņojumam. Tikai atšķirībā
no mūsdienām miličiem
dažkārt nebija ne brīvdienu,
ne svētku dienu: ja bija darbs,
tas negaidīja. Un – tāpat kā
tagad – tas prasīja fizisku un
garīgu izturību.

1940–1941
1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja
PSRS karaspēks, pēc Latvijas Republikas
Satversmei neatbilstošām vēlēšanām tika
izveidota Latvijas Padomju Sociālistiskā
Republika (LPSR), ko inkorporēja PSRS
sastāvā.

„Pēc Latvijas okupēšanas par PSRS vadības vienu no
vissvarīgākajiem uzdevumiem kļuva tādu institūtu un
struktūru izveidošana, kuri varētu nodrošināt šī reģiona
kolonizāciju un sovetizāciju. To varēja izdarīt tikai tajā
gadījumā, ja sekmīgi tiktu atrisināts „kadru jautājums”.
Taču ar vietējiem kolaboracionistiem to izdarīt nebija
iespējams. Jau 1940. gada 23. jūnijā jaunais „tautas
valdības” iekšlietu ministrs V. Lācis norādīja: „Svarīgākais
uzdevums, kāds jāveic Iekšlietu ministrijai, ir pilnīgi
un noteikti iztīrīt valsts aparātu no reakcionāriem
elementiem.””1
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„Iztīrīto reakcionāro elementu” vietā vajadzēja atrast
jaunus, „uzticamus”, taču vietējo iedzīvotāju vidū tādu
bija maz. Tāpēc jau 1940. gada 22. jūnijā PSRS Tautas
komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks A. Višinskis,
kuram bija izsniegta PSRS Augstākās padomes Prezidija
pilnvara „vest sarunas ar Latvijas Republikas prezidentu
par jautājumiem, kas saistīti ar PSRS valdības ultimātu”,
kā arī padomju sūtniecība Rīgā pieprasīja no Maskavas
10–15 personas, kuras varētu sniegt palīdzību
jaunajiem ministriem. Tanī pašā dienā A. Višinskis un
padomju sūtnis Latvijā V. Derevjanskis ziņoja Maskavai,
ka jau nodarbojas ar kadru atlasi Latvijas valsts
iestādēm un redakcijām. 1940. gada vasarā no PSRS
uz Latviju tika nosūtīta 31 „atbildīgā” persona.2
Turpinot Latvijā „sociālistiskos pārveidojumus”,
24. jūnijā nodibināja vietējo revolucionāro elementu
veidotu palīgpolicijas dienestu, kas kļuva par nākamās
Tautas milicijas kodolu. Galvenie priekšnoteikumi
bija, lai potenciālie kandidāti nāktu no mazturīgām
aprindām un būtu jaunajam režīmam labvēlīgi
noskaņoti. Ar okupācijas spēku atbalstu faktiski
palīgpolicisti realizēja policijas funkcijas. Policijai būtībā
bija vien izkārtnes loma.
1940. gada 24. jūlijā pilnībā likvidēja Latvijas
Republikas policiju. 1940. gada 25. jūlijā Kārtības
policiju pārdēvēja par Tautas miliciju. Vārdu „policija”
varēja lietot vairs tikai negatīvā nozīmē. Visiem Tautas
milicijas darbiniekiem uz labās rokas kā atšķirības
zīme bija jānēsā sarkana lente ar latīņu burtiem „T.M”.
Līdz turpmākajam rīkojumam miličiem vajadzēja nēsāt
policijas formas tērpu.

forma – zilas krāsas strādnieku krekls un bikses. Gvarde
darbojās līdz 1941. gada maijam.
„Jūlijā, augustā tika arestēti daudzi vadošie policijas
darbinieki. Tie, kuri netika arestēti, no darba tika
atbrīvoti vai atvaļināti „pēc paša lūguma”. Savukārt
daļai kārtībnieku, kuri bija kļuvuši par tautas miličiem,
vēl atļāva strādāt. Paralēli tiešajiem darbiem nācās
apmācīt jaunpieņemtos milicijas darbiniekus.

Augusta sākumā aneksijas
process tika noslēgts. Līdz
ar grāmatu saturu kontroli
un patiesības cenzūras
ieviešanu „ar 26. augusta
iekšlietu ministra rīkojumu
milicijai tika uzdots 10 dienu
laikā izņemt no publiskas
apgrozības okupācijas varai
nevēlama satura poligrāfiskos
materiālus, kuri bija jānosūta
Galvenajai literatūras
pārvaldei”.”3

Saskaņā ar Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās
komitejas (LKP CK) 1940. gada 2. jūlija lēmumu tika
izveidota Strādnieku gvarde – paramilitāra struktūra,
kas pakļāvās Iekšlietu tautas komisariātam. Tās galvenā
funkcija bija apsargāt nacionalizētos uzņēmumus no
„sabotieriem un kaitniekiem”. Gvardistiem bija īpaša

Latvijā represīvās iestādes izveidoja pēc vienota PSRS
parauga. Visa prokuratūra Latvijas PSR bija tiešā PSRS
pakļautībā. Ar PSRS iekšlietu tautas komisāra L. Berijas
1940. gada 30. augusta pavēli tika nodibināts LPSR
Iekšlietu tautas komisariāts (IeTK) un par LPSR iekšlietu
tautas komisāru iecelts vēlāk bēdīgi slavenais A. Noviks.
Jau 1940. gada septembrī izveidoja Padomju
Savienībai atbilstošu LPSR valsts drošības iestāžu
sistēmu un iecēla šo represīvo iestāžu amatpersonas.
Tajās struktūrās, kuras vadīja vietējie darbinieki,
par vietniekiem, apakšnodaļu priekšniekiem un to
vietniekiem, vecākajiem speciālistiem un speciālistiem
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norīkoja no Maskavas atsūtītos darbiniekus, kuriem
agrāk nekādu saišu ar Latviju nebija bijis. Atbraucēji
no Maskavas ieņēma arī daudzus citus IeTK atbildīgos
amatus.
1940. gada septembrī un oktobrī tika nomainīts arī
cietumu personāls, bet novembrī un decembrī – sākta
milicijas iestāžu darbinieku masveida nomainīšana ar
iebraucējiem.
1940. gada rudenī Rīgā, Brīvības ielā 61, uzbūvēja
IeTK apakšzemes cietumu, kurā strādāja no
iebraucējiem nokomplektēts personāls.
Līdz ar sovetizāciju Latvijā tika ieviesta pasu pieraksta
sistēma, kuru nodrošināja milicija. Latvijā personas no
PSRS tika pierakstītas uz pastāvīgu dzīvi vai darbā uz
zināmu laiku, ja vien tām bija iebraukšanas caurlaide.
Par pierakstīšanu tika informēts arī atļaujas izsniedzējs.
Arī lai izbrauktu uz PSRS, milicijas Pasu reģistrācijas
daļā bija jāsaņem sevišķa caurlaide.4
Ar PSRS Augstākās padomes Prezidija 1941. gada
3. februāra dekrētu PSRS Iekšlietu tautas komisariātu
sadalīja divās iestādēs – Iekšlietu tautas (NKVD; no
krievu valodas Народный комиссариат внутренних
дел, НКВД) un Valsts drošības tautas komisariāts.
Latvijā par iekšlietu tautas komisāru atstāja A. Noviku,
bet par Valsts drošības tautas komisāru iecēla
S. Šustinu, kurš Latvijā bija ieradies jau 1940. gada
jūnijā. Arī S. Šustina vadītais komisariāts galvenokārt
tika nokomplektēts ar atbraucējiem no PSRS, kuri
latviešu valodu neprata, taču bija ideoloģiski uzticīgi.
No 1941. gada 4. marta līdz jūnija sākumam PSRS
IeTK rīcībā uz Latviju nosūtīja 30 darbinieku, viņu vidū
bija tikai viens latvietis.5
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1940. gada 26. novembrī Latvijas teritorijā stājās
spēkā Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās
Republikas (Krievijas PFSR) normatīvie akti un
1926. gada Krievijas PFSR kriminālkodekss. Ar tā
ieviešanu Latvijā atjaunoja nāvessodu. Tieslietu
iestādes bija pakļautas kompartijas politiskajai
kontrolei un norādījumiem. Līdz 20. gs. 50. gadu
otrajai pusei varai nevēlamie iedzīvotāji tika represēti
bez tiesas sprieduma vai notiesāti pēc ārpustiesu
instanču lēmumiem. Padomju krimināltiesībās tolaik
tika atzīta arī likuma piemērošana pēc analoģijas.
Pēc varas iestāžu lēmuma jebkuru cilvēku varēja
notiesāt, piemeklējot nepieciešamo Kriminālkodeksa
punktu. Advokāta loma un funkcijas tiesas procesā un
izmeklēšanā bija ierobežotas.
1940. un 1941. gadā Iekšlietu tautas komisariāts
palīdzēja Valsts drošības tautas komisariātam
organizēt un realizēt deportācijas. Līdz ar Otrā
pasaules kara sākšanos Latvijas teritorijā vienu
okupācijas varu nomainīja otra. Ar 22. jūnija
Ziemeļu–Rietumu frontes pavēli karastāvokļa
apstākļos visas personas, kas „novērotas kārtības
traucēšanā”, bija nododamas kara tribunālam.
Civiliedzīvotājiem lika „palīdzēt karaspēkam un
milicijai cīņā pret diversantiem, bandītu grupām
un ienaidnieka izpletņlēcējiem”. Nākamajā dienā
sekoja Baltijas Atsevišķā kara apgabala pavēle
noņemt visas gaisa antenas. Rīgā aizliedza parādīties
bēniņos, uz jumtiem, balkoniem. Visas aizdomās
turamās personas pienācās aizturēt. Tika izdota
Rīgas garnizona pavēle, ka sakarā ar karastāvokli
kustība un darbība pilsētā atļauta līdz plkst. 20.00.
Līdz plkst. 5.00 pilsētā drīkstēja pārvietoties tikai
karaspēks un milicija.
Tos milicijas darbiniekus, kuri nepaguva palikt otrpus
frontes līnijai vai izlēma palikt Latvijā, nacistiskās
Vācijas okupācijas spēki centās atklāt un iznīcināt vai
nosūtīt uz koncentrācijas nometnēm.

1944–1953
Uzreiz pēc atkārtotās padomju okupācijas
daudzviet sākās bruņota nacionālo partizānu
cīņa pret okupācijas varu. Cīņa turpinājās
līdz pat 50. gadu vidum. To varēja vērtēt kā
latviešu brāļu karu, jo latviešu zaudējumus
gan milicijas un iznīcinātāju, gan arī
mežabrāļu pusē vēsturnieki lēš līdzīgus.

1944. gada vasarā kopā ar Sarkano armiju Latvijā ieradās arī dažādu
represīvo iestāžu darbinieki. No jauna tika izveidota milicija. „1944. gada
13. jūlijā tika izdota Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra
J. Kalnbērziņa un LPSR IeTK tautas komisāra, valsts drošības komisāra
A. Eglīša pavēle par iznīcinātāju bataljonu organizēšanu.
Pirmais bataljons tika saformēts 1944. gada jūlija beigās Ludzas apriņķa
teritorijā. Bataljoni tika veidoti apriņķos, bet pagastos darbojās vadi. Tie tika
formēti no personām, kas sava vecuma dēļ nebija pakļautas iesaukšanai
armijā: pirmsiesaukuma vecuma jauniešiem, vecāka gadagājuma vīriem,
personām, kurām bija iesaukšanas pagarinājums, un kara invalīdiem.
Iznīcinātāju uzdevums bija apkarot ienaidnieka spiegus un diversantus,
apsargāt svarīgus infrastruktūras objektus, apdzīvotajās vietās palīdzēt
milicijai kārtības sargāšanā un nodrošināšanā, palīdzēt IeTK apriņķu un
pilsētu nodaļām apkarot nacionālās pretošanās kustību.”6
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„1945. gada jūnijā LPSR
Tautas komisāru padomes
priekšsēdētāja vietnieks bija
sagatavojis ziņojumu par
miliču un iznīcinātāju rīcību
Ludzas apriņķa pagastos.
Tika ziņots par šo personu
bruņotām laupīšanām,
vairākām slepkavībām
mantkārīgos nolūkos,
žūpošanu, izvarošanu,
piesavināšanos, fizisku
ietekmēšanu.” 7 Līdzīgi
atgadījumi bija praktiski
visā Latvijas teritorijā.
„LPSR Iekšlietu tautas komisariātā katru ceturksni
tika sagatavoti pārskati par LPSR Iekšlietu tautas
komisariāta, milicijas, militarizētas apsardzes, cietumu
un nometņu uzraugu noziedzību un notiesājamību.”8
Tās bija sekas tikai pēc šķiriskiem principiem veidotai
personāla atlasei. Ar laiku milicija attīrījās no gadījuma
personām, kas likumu izprata, ievērojot proletāriski
tiesisko apziņu un revolucionāro nepieciešamību, taču
iedzīvotāji gadiem ilgi bija spiesti paciest patvaļu.

46 350 cilvēkus.”9 J. Kalnbērziņš arī atzina, ka
„cīņa ar buržuāziski nacionālistisko pagrīdi gandrīz
pilnīgi bija uzticēta Iekšlietu ministrijas iestādēm un
galvenokārt aprobežojās ar sodiem un represijām, kas
skāra plašus iedzīvotāju slāņus”.10
Beidzoties karam, 1945. gada 7. jūlijā PSRS tika
izsludināta notiesāto personu amnestija, kas attiecās
tikai uz kriminālnoziedzniekiem, bet ne notiesātajiem
pēc Kriminālkodeksa 58. panta, tas ir, politiskajiem
noziedzniekiem. Visā PSRS teritorijā, un arī Latvijā,
krasi saasinājās kriminogēnā situācija, it sevišķi Rīgas
nomalēs. Palielinājās bruņotu laupīšanu, slepkavību
un zādzību skaits. Nākamo gadu laikā milicijai bija
darba pilnas rokas, kamēr par noziegumiem aizturēja
un notiesāja vairumu amnestēto. 1947. gadā noziegumu
skaits, salīdzinot ar 1945. gadu, pieauga gandrīz
uz pusi. Izveidojās paradoksāla situācija: lai gan
cilvēki bija iebaidīti, jo sodi par sociālistiskā īpašuma
zādzību bija bargi, noziegumu skaits uz amnestēto
rēķina bija liels. 1947. gada dekrēts par valsts īpašuma
zādzību paredzēja cietumsodu līdz pat 25 gadiem.
Par pāris kilogramu kartupeļu vai graudu zādzību tiesa
piesprieda piecus vai pat desmit gadus cietumā.

Par represīvo iestāžu darbības „bilanci” LKP
CK sekretārs J. Kalnbērziņš 1953. gada jūnijā
paziņoja: „No 1945. līdz 1953. gadam republikā
pavisam ir represēti 119 000 cilvēku, no tiem
bijušās Valsts drošības ministrijas orgāni ir arestējuši
26 500 cilvēkus, kā bandīti nošauti 2321 cilvēks, kā
kulaki un bandītu atbalstītāji izsūtīti 43 702 cilvēki,
bet milicijas un prokuratūras orgāni ir arestējuši

Komunistu īstenotā kolonizācijas politika bija klaji
diskriminējoša pret Latvijas pamatiedzīvotājiem.
Daudzās iestādēs un saimniecības nozarēs nesen
iebraukušos nelatviešus izvirzīja vadošos posteņos.
Milicijas darbā 1945. gada 9. janvāra instrukcija
praktiski liedza iesaistīties tiem vietējiem iedzīvotājiem,
kuri nebija evakuējušies līdz ar frontes līniju. Tādējādi
50. gadu sākumā Iekšlietu ministrijas vadošo darbinieku
vidū bija tikai 15 % latviešu, bet no 56 Latvijas pilsētu
un rajonu iekšlietu nodaļu vadītājiem tikai četri bija
latvieši. Tā kā nepastāvēja prasība, ka vadošajiem
darbiniekiem jāapgūst latviešu valoda, valsts
pārvaldes, saimnieciskajās un daudzās publiskajās
jomās krievu valoda kļuva par vienīgo saziņas līdzekli.
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Kurzemes katls bija piesaistījis ievērojamus Padomju
armijas spēkus, tāpēc pēc nacistu kapitulācijas daudzi
demobilizētie sarkanarmieši palika kara samērā
neskartajā Latvijā, it sevišķi Rīgā un citās lielākās
pilsētās. Daudzi turpmāk darbu atrada milicijā un citās
IeM struktūrās.

1946. gadā visi Tautas
komisariāti pārtapa par
ministrijām un NKVD mainīja
nosaukumu un kļuva par
Iekšlietu ministriju.
„Pēc LPSR Milicijas pārvaldes ieteikuma LPSR TKP
un LK(b)P CK 1944. gada kopīgajā sēdē pieņēma
lēmumu par Rīgas pilsētas iedzīvotāju dokumentāciju,
kura bija jāpabeidz līdz 1945. gada martam.
Pasu izsniegšanas darbs tika uzsākts 1944. gada
10. decembrī – vienlaicīgi Rīgas pilsētas 12 milicijas
nodaļās – un pabeigts 1945. gada 20. martā.”11
Līdz tam milicija kopā ar armijas daļām veica
astoņas masveida pārbaudes, kuras aptvēra visus
namu īpašumus. Savukārt Latvijas lauku iedzīvotāju
pasportizācija notika 1948. gadā. Ja persona
viena gada laikā tika divreiz administratīvi sodīta
par ļaunprātīgu pasu režīma pārkāpšanu, iestājās
kriminālatbildība.
Likumu piemērošana nereti bija atkarīga no partijas
redzesloka. Tā, piemēram, 1950. gadā LK(b)P
Baldones rajona pirmais sekretārs P. Dergačs,
piedraudot padzīt rajona milicijas nodaļas
priekšnieku, lika tam atcelt vairākiem no Krievijas
iebraukušajiem Baldones kūrorta darbiniekiem
uzliktos administratīvos sodus par dzīvošanu bez
pierakstīšanās.12
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Pēc kara agrāk sodītas personas nepierakstīja Rīgā,
taču aizliegums neattiecās uz Rīgas rajonu. Pirmais
Latvijas Republikas iekšlietu ministrs pēc neatkarības
atgūšanas A. Vaznis atceras, kā 50. gadu beigās
piedzīvoja pirmās ugunskristības Katlakalnā, kas
tajā laikā bija sevišķi bīstams rajons: „Te, aiz Rīgas
robežas, atradās baraku pilsētiņa, kurā dzīvoja
galvenokārt agrāk sodītas personas. Kad posteņa
milicis, atvairot uzbrukumu, nošāva uzbrucēju,
Katlakalna recidīvisti sarīkoja masu nekārtības,
apgāza ugunsdzēsības automašīnu un, nežēlīgi
piekaujot, nodarīja smagus miesas bojājumus miličiem
formas tērpos. Tikai mobilizējot visas Rīgas milicijas
rezerves, izdevās ieviest kārtību un aizturēt apmēram
30 aktīvākos organizatorus un kūdītājus. Tā kā
pēc partijas nostādnēm Padomju Savienībā masu
nekārtības nevarēja notikt, tad vainīgās personas tika
sodītas par citiem Kriminālkodeksa pantiem.13
1953. gada martā PSRS iekšlietu ministrs L. Berija
apvienoja Valsts drošības ministriju un Iekšlietu
ministriju. Vēlāk, pēc L. Berijas aresta, Iekšlietu
ministrija vēlreiz tika pārdalīta, tai atstājot „iekšējās
drošības” (milicijas) funkcijas, bet 1954. gadā
jaundibinātā Valsts drošības komiteja (KGB; no krievu
valodas: Комитет государственной безопасности,
КГБ) pārņēma vairākas „valsts drošības”
(slepenpolicijas) funkcijas.
„1953. gada vasarā [..] Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas
vadošo kadru sastāvā latviešu bija tikai pieci procenti.
No 56 rajonu iekšlietu daļu priekšniekiem latvieši bija
tikai četri (7 %). Milicijā strādāja 31 % latviešu, bet
vadošajā darbā – tikai 17 %.”14
Līdz ar Staļina nāvi L. Berija veica izmaiņas milicijas
kadru politikā. Tika pieņemts PSRS CK lēmums, kas
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noteica par pienākumu pie varas esošajiem krieviem
mācīties vietējās valodas. „1953. gada 19. jūnijā LPSR
iekšlietu ministrs I. Zujāns ziņoja LKP CK sekretāram
J. Kalnbērziņam par jaunu milicijas skolu izveidošanu
un to komplektēšanu ar latviešu jauniešiem. Divu
izveidojamo skolu mērķis ir nodrošināt LPSR IeM un
miliciju ar operatīvajiem un vadošajiem darbiniekiem
no vietējo pamatiedzīvotāju vidus, jo līdz šim
milicijas skola pārsvarā tika komplektēta no Padomju
Savienības centrālo apgabalu pilsoņiem. Tā kā esošā
milicijas skola Allažu ielā 4 ir par mazu, operatīvo
darbinieku skolai ir nepieciešamas plašākas telpas.
Apmācības šajās skolās bija paredzēts veikt latviešu
valodā, kas gan bija jāpagaida līdz 1991. gadam.”15
1957. gadā izveidoja Rīgas Milicijas vidusskolu,
kurā varēja iegūt vidējo juridisko izglītību. 50. gados
milicijā bijušos armijniekus daudzos amatos
pakāpeniski nomainīja ar vietējiem kadriem.

Diemžēl visi milicijā nedienēja godprātīgi. „Uz
atskurbtuvēm lauzās strādāt kā uz zelta bedri.
Bieži atskurbtuvēs nonākušo kabatas iztīrīja
līdz pēdējai kapeikai. Atskurbtuvē nokļuvušo
pretenzijas netika ņemtas vērā, un apsūdzība
bija grūti pierādāma.”16 Ilggadējam milicijas un
policijas vadošajam darbiniekam A. Blonskim
1953. gada augustā bija jāizšķiras: armija vai
kā alternatīva – milicija. Milicijā atalgojumā
saņēma 450 rubļu, kaut pirms tam kā strādnieks
viņš pelnīja 2000 rubļu. Izlēma par labu
milicijai. Izgājis desmit dienu kursus, viņš sāka
strādāt par posteņa milici. „Rīgā piecdesmitajos
gados posteņa miliči patrulēja pa vienam trijās
maiņās. Milicijas nodaļām parasti bija viens
transporta līdzeklis, ko parasti izmantoja nodaļas
priekšnieks. Naktīs milicijas galvenie palīgi bija
iestāžu, uzņēmumu un veikalu apsargi, kuri
objektu apsargāja ārpusē. Iecirkņa inspektors
jeb, kā tolaik dēvēja, iecirkņa pilnvarotais, ja
vien nebija jāizmeklē noziegums, darbu sāka
no pulksten sešiem rītā, kad apstaigāja teritoriju,
aptaujāja posteņa miličus, naktssargus, sētniekus,
iedzīvotājus. Ap deviņiem, desmitiem noziņoja
vadībai un darbu atsāka pulksten sešos vakarā,
un tad strādāja līdz pusnaktij. Tajā laikā dzīves
temps bija mierīgs, bija ierobežotas transporta
iespējas un sakaru trūkums, ikvienai pilngadīgai
personai obligāti bija jāstrādā, taču atalgojums
bija zems, naktīs ielās bija maz cilvēku. Līdz ar
to likumpārkāpumu skaits bija samērā neliels.
Piemēram, tajos laikos sabiedriskajā transportā
vajadzēja iekāpt pa aizmugurējām durvīm un
izkāpt pa priekšējām. Pārkāpējus sodīja. Par
tādu pārkāpumu aizturot trešo reizi un nogādājot
milicijas iecirknī, A. Blonskis aizturēja savu pirmo,
kā vēlāk izrādījās, valsts mantas izzadzēju.”17

Milicijai bija jāseko, lai antisabiedriski, parazītiski
elementi un personas, kuras ļaunprātīgi izvairās
no sabiedriski derīga darba, tiktu izraidītas ar
liegumu apmesties ne tuvāk par 100 kilometriem no
galvaspilsētas. Šajā kategorijā iekļāva arī politiski
represētos. 1955. gadā abortu aizliegums tika
atcelts, un pēckara gados tik plašo nelegālo abortu
lietu skaits saruka. Izmeklēšanas un tiesu praksē
piemēroja A. Višinska izstrādātās teorijas dogmu,
ka noziegums ir pierādīts, ja apsūdzētais ir atzinis
savu vainu. Citi pierādījumi tad vairs nav vajadzīgi.
Atzīšanos bieži vien panāca ar psiholoģisku un fizisku
iespaidošanu, pat spīdzināšanu. Bēdīgi slavenākā
ir tā saucamā Rogaļova lieta 1980.–1982. gados,
kas ir viena no lielākajām kļūdām milicijas operatīvās
darbības vēsturē. Tajā notiesātie bija atzinušies svešā
noziegumā. Vienam tika piespriests nāvessods, ko, par
laimi, nepaguva izpildīt.
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„Tajā laikā milicija strādāja no desmitiem rītā līdz
pusnaktij. Katram virsniekam, beidzot darbu, pa
ceļam uz dzīvesvietu bija jāpārbauda divi netiklības
zaņķi. Ja tur sastapa aizdomīgas personas, tās bija
jānogādā milicijā, un mājās varēja tikt ap diviem,
trim naktī.”18
A. Kavalieris, 1957. gadā sākot strādāt par
izmeklētāju Rīgas Staļina rajona milicijā, atceras,
ka tur, viņu ieskaitot, bija trīs izmeklētāji, piecu
sešu inspektoru kriminālmeklēšanas grupa un
skaitliski visvairāk posteņa miliču.19 Darbadienas
garums nekad nebija īsāks par 12 stundām, bet
caurmērā tas bija 16 stundu un bieži vien – arī
vairāk. Vispārējais princips bija šāds: ja ir noticis
noziegums, jāstrādā tikmēr, kamēr vien ir, ko darīt, –
vajadzēja pratināt, apskatīt, konkrēti meklēt vai
noskaidrot. 20
Laikā, kad valsts ekonomika strādāja militāriem
mērķiem un veikalos trūka vajadzīgo preču,
uzņēmumos zaga pat uz audekla bāzes ražotu
smilšpapīru. Veselu rulli miecēja, vārīja, līdz
izveidojās audums, no kā šuva palagus.
Līdz pat valsts neatkarības atgūšanai Rīgā, Gaiziņa
ielā 8, darbojās personu bez noteiktas dzīvesvietas
pieņemšanas un sadales punkts. Tajā līdz 30 dienām
varēja aizturēt personas bez dokumentiem, līdz tika
noskaidrota viņu personība. Šo kontingentu regulāri
papildināja abu dzimumu klaidoņi. To netrūka arī
Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Klaiņojošās
staigules bieži vien nodarbojās ar prostitūciju
un klientus nereti piedzirdīja vai apdullināja ar
medikamentiem un apzaga, arī izģērba, jo drēbes
tolaik bija vērtība. Klienti pamodās bez drēbēm un
bez dokumentiem. Tikmēr zagle jau prom – vilcienā.
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Neatklājamie noziegumi Transporta milicijai bojāja
visu statistiku, tāpēc tika organizēti pretpasākumi.
Līdz 1965. gadam Rīgas Centrālajā dzelzceļa
stacijā tūlīt pēc vilcienu pienākšanas reidos vai
patruļās aizturēja visas iespējamās prostitūtas un
uz diennakti ievietoja aizturēšanas telpā – vēl cara
laika būvētā pagrabā. Tajā bija tikai mazs restots
lodziņš bez nekādas ventilācijas. Vēl pakaisīja hloru
dezinfekcijai. Tā kā cilvēku tiesības tajos laikos PSRS
nebija aktuālas, tad šī „profilakse” uz aptuveni divām
nedēļām līdzēja, pa to laiku no plašās „dzimtenes”
malu malām sabrauca jaunas darbones.
Valsts drošības komitejas „aizgādībā” bija valūtas
prostitūtas. VDK klientus, pamatā ārzemniekus,
drīkstēja vest tikai uz viesnīcu „Rīga”, vēlāk arī
„Latviju”, kur atsevišķi numuriņi bija aprīkoti ar
slepenu audioaparatūru, videoaparatūru un
dubultiem spoguļiem. VDK vajadzīgos ārzemniekus,
nepieciešamības gadījumā ietekmējot ar
kompromitējošiem materiāliem, varēja vieglāk
pierunāt uz slepenu sadarbību.

No 1987. gada novembra
atsevišķa nodaļa Rīgas
pilsētas Iekšlietu pārvaldē
nodarbojās ar prostitūcijas
kontroli.
20. gs. 40. un pat 50. gados milicija bija absolūti
tehniski nenodrošināta. Pilsētā iecirkņa pilnvarotais
pārvietojās kājām vai ar sabiedrisko transportu. Lauku
apvidos, kā atceras ilggadējais Madonas iecirkņa
kriminālpolicijas priekšnieks V. Himuļa no kāda sava
priekšgājēja stāstītā, – ar pajūgu: „Staļina laikos

piezvana uz Madonas miliciju un ziņo, ka Lubānas
apkārtnē šaudās. Pāris miličiem izraksta komandējumu
uz divām dienām. Zirgu pajūgā iemeta pārtiku,
automātus, apsedzās ar kažoku un devās uz Lubānu.”21
Arī ilggadējais Valmieras rajona milicijas (vēlāk –
policijas) pārvaldes priekšnieks J. Kubuliņš atceras,
ka 1964. gadā katram Madonas lauku iecirkņa
inspektoram bija zirgs un pajūgs, kas tika turēts
dzīvesvietā. Ar 15 diennakšu arestu sodītie savu
sodu vasarā izcieta, apkopjot milicijas zirgus un
sagatavojot tiem sienu.

Tad parādījās pirmās rācijas, kas bija mazjaudīgas.
Lai risinātu sakaru problēmu, ar militārā profila
rūpnīcas „Komutators” atbalstu Rīgas milicijas
pārvaldei uzprojektēja un uzstādīja modernu sakaru
sistēmu. Vēlāk izstrādāja un izveidoja radioreleju
sakaru tīklu, kas nodrošināja vienlaicīgus sakarus
ar visām republikas milicijas pārvaldēm. Līdz pat
GSM sistēmas ieviešanai tā lieliski kalpoja savam
nolūkam. Izmantoja arī iekšējos resursus. Piemēram,
Daugavpils cietumā izgatavoja speciālas somas
notikumu vietu apskates veikšanai, bet Jelgavas
cietumā – iekārtas izšauto ložu kartotēkai.

E. Johansons stāsta: „VDK,
salīdzinot ar miliciju, atradās
priviliģētākā situācijā, jo no tās
gadā milicijas nodaļās
varēja iegūt jebkuru informāciju,
parādījās vairāk automašīnu.
bet iekšlietu ministram vajadzēja
50. gadu beigās milicija nozieguma pēdu
rakstīt iesniegumu. Iekšlietu
fiksēšanai sāka izmantot fototehniku. Tika
ministrija un tās milicijas nodaļas
sadarbojās ar VDK. Sadarbību
saņemtas arī dažādas speciālas ierīces un
reglamentēja Maskavā
īpašs aprīkojums, kas atviegloja milicijas
izdotie normatīvie akti. Tika
darbu. Tas notika samērā strauji, jo pēc trim
ievērota Maskavas pavēle par
gadiem tehnika un aprīkojums jau bija daudz
informācijas apmaiņu. Dažādās
augstākā līmenī. Milicijas darbu ar katru gadu
krimināllietās ar Iekšlietu
vairāk atviegloja dažādi tehniskie līdzekļi. To
ministriju bieži vien saskaņoja un
koordinēja operatīvās darbības.
klāsts un kvalitāte pieauga. Iekšlietu ministra
Slepkavība tika uzskatīta par
vietnieka vadītajā IeM Tehniskajā padomē
nopietnu noziegumu, tāpēc
tika lemts par dažādu operatīvo dienestu
tika veidota kopīga darba
darbības uzlabošanai nepieciešamo iekārtu
grupa. Kopīgi risinājām
projektēšanu un izgatavošanu. Šajā jomā
jautājumus par valsts īpašuma
izsaimniekošanu, objektu
sadarbojās ar dažādiem uzņēmumiem.
drošību, robežas pārkāpumiem,
Līdz 60. gadu vidum milicijai bija minimāls
valūtas operācijām. Sīkās
tehniskais aprīkojums.
valūtas operācijas bija milicijas
kompetence, lielās – VDK.
Turklāt VDK bija tiesības
pārņemt izmeklēšanā jebkurus materiālus, ja to
----------------------------------------------------------------uzskatīja par nepieciešamu. VDK nepieciešamības
21 Vaznis, A. Informācija pārdomām. Rīga : Kontinents,
gadījumā milicijai sniedza operatīvi tehnisko līdzekļu
2002, 38.–39.; 52.–54. lpp.
atbalstu, kas VDK bija daudz kvalitatīvāki.

1956.

187

Ja

padomju laikos aizturēja
ārzemnieku un ievietoja
atskurbtuvē, tad par to bija jāinformē
pat partijas pirmais sekretārs.”22
Slavas ordeņa kavalierus un Padomju
Savienības varoņus nedrīkstēja
ievietot atskurbtuvēs, jo tādējādi tiktu
apkaunota pati apbalvotāja – valsts.
1956. gadā tikai dažiem Rīgas milicijā
nodarbinātajiem bija augstākā izglītība.23
Nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai veiktu
visas izmeklēšanas darbības un izmeklētu ikdienā
sastopamos noziegumus tā laika prasību līmenim
atbilstošā kvalitātē, tika apgūtas pašmācības ceļā
un praksē.24 Starp augstākā ranga izmeklētājiem,
kas bija beiguši juristus, vēl bija latvieši, taču lielākā
daļa no milicijas sastāva bija krievi. Kad sāka
strādāt priekšnieks Ruzgass, viņš centās latviskot
Valsts autoinspekciju: meklēja latviešus ar augstāko
izglītību, taču tāpat autoinspekciju neizdevās pilnībā
pārkomplektēt, jo šajā darbā nespēja pievilināt
nacionālos kadrus. Autoinspekcijā leitnantam bija
jāsāk strādāt ar algu 80–90 rubļi mēnesī, bet jebkurā
kolhozā viņš varēja saņemt vismaz divreiz vairāk.
1961. gadā veselu grupu Lauksaimniecības
akadēmijas beidzēju aģitēja stāties milicijā. Tajā skaitā
arī vēlāko Valsts autoinspekcijas darbinieku J. Jansonu.
Viņš atceras: „Tā kā mums jau bija augstākā izglītība,
tad vajadzēja trīs mēnešus Milicijas skolā Zeļļu ielā
apgūt aroda zināšanas. Uz beigām mūs sāka lenkt
Valsts drošības komiteja. Tādi paši kā mēs – jauni
latviešu puiši, tikai civilā ģērbti. Vairākas reizes uz
skolu nāca trīs četri vīri, un draudzīgā sarunā vēlējās
mūs pārvilināt pie sevis:
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„Tas ir labi, ka atnācāt sargāt padomju valsti.
Bet varbūt jūs vēlētos pamēģināt pie mums?
Mēs jums piedāvājam labākus apstākļus,
un dienesta rangā jūs arī ātrāk kāpsiet. Un
darbs interesantāks.” Kad mēs minstinājāmies,
domādami, kā atrunāties, viņi skaidri un gaiši
teica: „Nedomājiet, ka te kāds liks cilvēkus
šaut. Tagad ir 1961. gads. Tādas lietas vairs
nenotiek.”

Jāsaka, neviens no man pazīstamajiem neļāvās
pierunāties, jo, mūsuprāt, tā bija nedraudzīgas
valsts slepenpolicija ar politisku novirzienu.”25 Arī
pēdējais LPSR VDK vadītājs atzina, ka „astoņdesmito
gadu sākumā bija aizvien grūtāk pārliecināt latviešus
strādāt VDK”.26
J. Jansons atminas dienesta gaitas Valsts
autoinspekcijā: „Manā lietošanā tika nodoti trīs
motocikli. Nolietoti divcilindru 700 cm3 karalaiku
„Dņepr M-72” un „Kijeva 750”. Un eskorta
vajadzībām 500 cm3 „Ural”. To iegādājās jaunu. Ar
to Maskavas kungus eskortēt vajadzēja reizi pāris
mēnešos. Arī A. Kosiginu no kara lidostas pavadīja uz
viņa iecienīto Jūrmalu.
Milicijas toreizējais motoparks bija salasīts: kas
citām iestādēm nebija vajadzīgs, vecs vai sadauzīts,
to milicijas remontbāzē atjaunoja. Pārsvarā knapi
turējās kopā. Remontēšana notika autobāzē, tikai
uz remontēšanu vajadzēja ilgi gaidīt. Te izlīdzēja
personīgās pazīšanās jeb blatu sistēma.
Pirmo motociklu, ko saņēmu kā vecu grabažu, man
saremontēja sporta klubā „Daugava”. Tur man bija
pazīstams Ivars Ošs, sporta meistars motobraukšanā.
Motocikliem tajā laikā nebija speciāla krāsojuma,
kādu krāsu dabūja, tādā krāsoja. Aizmugurē bija
reģistrācijas numura plāksnīte: VAI un numurs. Darbā
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lietoju arī paaugstinātas caurgājamības GAZ-69.
Tas bija zilā krāsā ar sarkanu līniju un uzrakstu
„Milicija”. Tādi braucamie bija dažāda ranga
milicijas priekšniekiem un pilsētas VAI dežūrdaļas
rīcībā. Ja naktsdežūrās bija brīvi, tad autoinspektori
varēja tos dabūt. Ziemā gan labāk bija strādāt ar
automašīnu. Augstāka ranga vadība braukāja ar
trafarētām volgām.

savas saprašanas, pieredzes un novērojumiem
iesniedza viņam ziņas par savu iecirkni, rajonu:
kur kādu zīmi izvietot, uzlikt luksoforu, izmēģināt
luksoforu režīmus.
Man personīgi nebija pieņemama tā laika absurdā
Rīgas satiksmes organizēšana. Es nopirku un
iedevu priekšniekiem Maskavā izdotu grāmatu
par satiksmes regulēšanu ārzemēs. To lasot, varēja
analizēt satiksmi no autoinspekcijas un ceļubūves
inženieru viedokļa. Es teicu: „Mēģināsim labot to
stulbumu, kā organizēta satiksme Rīgā!” Hramkova
atbilde bija: „Tā nav! Mums neko nevajag!””27

20. gs. 70. gados milicijas autotransports tika
pārkrāsots dzeltenā pamatkrāsā ar zilu svītru. Tika
izveidotas tā saucamās speciālās autoinspekcijas
brigādes, kas nodrošināja ceļu satiksmes drošību
uz Daugavpils, Vidzemes un Liepājas šosejas.
Izmantoja pat helikopteru. Reizi nedēļā – katru
ceturtdienu – VAI personālsastāvam apmēram
trīs līdz piecas stundas notika virsnieku mācības.
Bija arī šaušana, fiziskās, bet pārsvarā teorētiskās
nodarbības. Analizēja, kā kurš strādājis: kurš labi,
kurš slikti. Šajā laikā autoinspektoru ielās nebija.
Mēs paši teicām: ceturtdienās līdz pulksten diviem
dienā ielās ir tikai regulētāji, kas bija seržanti, tāpēc
autobraucēji, pilnīgi nesodīti, var darīt, ko vien
vēlas. Kaut vai piedzērušies gar bērnudārziem joņot.
Taču mūsu iebildumus neviens neņēma vērā.

Arī LPSR laikos ik pa laikam tika realizētas
teritoriāli administratīvās reformas. Un milicijas
teritoriālajām struktūrvienībām vajadzēja tām
pieskaņoties. Latvijas PSR Augstākās padomes
Prezidijs 1949. gada 31. decembrī pasludināja, ka
apriņķi sadalāmi sīkāk un pārdēvējami par rajoniem.
Kopumā tika izveidoti 58 rajoni. Ik pēc laika
rajonus apvienoja un sadalīja. Piemēram, Maltas
rajons tika likvidēts 1959. gada 11. novembrī, tā
teritoriju iekļaujot Dagdas, Rēzeknes un Viļānu
rajonos. Savukārt 1962. gada 18. decembrī Viļānu
rajons tika likvidēts, tā teritoriju iekļaujot Madonas,
Preiļu un Rēzeknes rajonos. Arī Dagdas rajons tika
likvidēts. 1967. gadā noslēdzās reformēšana, un
palika 26 rajoni.

Autoinspekcijā toreiz ļoti daudz virsnieku bija armijā
paņemtie kolhozu šoferi un traktoristi. Visus, kas vien
bija ar tehniku saistīti un 1945. gadā demobilizējās,
ielika autoinspekcijā. Tā arī no
seržanta līdz apakšpulkvedim
daudzi nodienēja, vairs
Kārtības sargāšana nebija vienīgais,
nemācoties – tik vien bija, cik
ar ko vajadzēja nodarboties Iekšlietu
no traktoristu kursiem, sādžas
pamatskolas un paša pieredzes!
ministrijai. 1968. gadā LKP CK iekšlietu
Tāpēc arī bieži vien mēģināja
ministram A. Sējam uzdeva pārņemt
izgudrot riteni pa savam. Bija
Iekšlietu ministrijas paspārnē hokeja
tāds biedrs Hramkovs, kas vadīja
Tehnisko daļu. Autoinspektori pēc
komandu „Dinamo”.
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A. Blonskis „kā talantīgu
kriminālmeklēšanas paraugu”
norādīja Rīgas kriminālmilicijas
priekšnieku A. Dmitrijevu
(strādāja līdz 1972. gadam). Viņš
nekad nepacēla balsi, bet, runājot
klusi un monotoni, jebkuru sarunu
prata ievirzīt un novadīt tā, ka
beigu beigās panāca to, ko gribēja,
un, lai cik rūdīts bija sarunu
biedrs, tas tomēr viņam izstāstīja
tieši to, ko vajadzēja. Viņam bija
fenomenāla atmiņa, tāpat kā viņa
pēctecim amatā M. Kurkovam,
kurš strādāja līdz 1986. gadam,
kad nomira darbavietā. Pēdējam
vienreiz izlasītais palika prātā
uz visiem laikiem. M. Kurkovam
bija arī apskaužama intuīcija,
kas laikam pateica priekšā, ko
cilvēks zina un ko mēģina noslēpt.
Viņš faktiski pārzināja tā laika
kriminālo vidi Rīgā.
Tādu talantīgu profesionāļu,
par kuriem zina vien šaurākās
kolēģu aprindās, milicijā bija
daudz, jo visi neuzdienēja līdz
augstiem amatiem un nekļuva
zināmi plašākā lokā. Viens no
tādiem bija A. Blonska padotais
V. Andrejčiks. Operatīvais
darbinieks, kurš milicijā strādāja
no 1945. līdz 1969. gadam. Viņš
gluži kā enciklopēdija zināja visus
Jūrmalas likumpārkāpējus un
par viņiem pieejamo informāciju:
izskatu, kontaktus, uzturēšanās
vietas, intereses. Un visu
informāciju turēja galvā.”28
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Lai tajā laikā pie kriminālatbildības varētu saukt
PSKP biedru, vispirms bija jāsaņem rakstveida
atļauja no partijas rajona komitejas sekretāra. Ja
plānoja aizturēt jau šī līmeņa partijas darbinieku,
vispirms vajadzēja saņemt LKP CK atļauju. Tas
bija nerakstīts likums. Ja šāda līmeņa aizturētais
turēja muti, gadījās, ka tiesas piespriesto
15 gadu sodu nevajadzēja izciest – Augstākās
padomes Prezidijs apžēloja un atbrīvoja.
Par pārāk lielu aktivitāti šādu „neaizskaramo
personu” noziegumu izmeklēšanā no ieņemamā
amata varēja atcelt, nebija pasargāts pat
iekšlietu ministrs. Piemēram, 1963. gadā ar
formulējumu „Sakarā ar to, ka nav nodrošināts
LPSR Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas
[IeM nosaukums no 1962. līdz 1968. gadam –
A. V.] struktūrās darbs cīņai ar kukuļņemšanu
un sabiedriskā īpašuma izsaimniekošanu, kā
arī pieļauti nopietni trūkumi darbā ar ministrijas
kadriem” tika atbrīvots iekšlietu ministrs
I. Zujāns un viņa vietnieks J. Bunga, Republikas
milicijas pārvaldes priekšnieks J. Grigorjevs un
republikas Izmeklēšanas pārvaldes priekšnieka
vietnieks A. Vaznis. Šo lēmumu parakstīja
LKP pirmais sekretārs A. Pelše. Cēlonis šādai
partijas aktivitātei, iespējams, bija kādas
ekonomikas noziegumu sfēras izmeklēšana,
kurā par korupciju tika aizturēti un notiesāti ne
vien „ierindas” pilsoņi, bet arī Rīgas pilsētas
Kirova rajona partijas komitejas pirmais
sekretārs, Maskavas rajona Milicijas pārvaldes
priekšnieka vietnieks un vairāki prokuratūras
darbinieki. Pēdas aizveda līdz pat LKP CK
otrajam sekretāram, kurš uzraudzīja rūpniecību
republikā.29 Arī A. Kavalieris uzskata, ka partijas
vīru korupcija bija tam par pamatu.30
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Patika arī papriecāties, nedomājot par morālo stāju
un sekām. Tā, piemēram, Rīgas pilsētas Kirova rajona
partijas komitejas pirmais sekretārs un Maskavas
rajona Milicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks
Gruzijā bija noīrējuši kuģi, sarunājuši meitenes un
kādas desmit dienas atpūtās Melnajā jūrā.
„Tagadējā paaudze dzīvos komunismā!”
Tolaik vienīgās partijas programma paredzēja
noziedzības izzušanu. Praksē tā pieauga un
kļuva sarežģītāka, jo padomju cilvēku morālā
erozija ar katru gadu vērsās plašumā. Organizētā
noziedzība sāka attīstīties kā neārstēta vēža
metastāzes. „1962. gada naktī Jūrmalas milicijas
patruļa Majoru šūšanas ceha iecirkņa priekšnieka
automašīnā atrada plīša baķi bez jebkādām
pavadzīmēm vai citiem dokumentiem. Drāna bija
paredzēta, lai šūtu neuzskaitītus pusmēteļus, kurus
pēc tam bija plānots realizēt Baltkrievijā. Dienā
ražotnē šuva legālo produkciju, naktīs – kreiso
preci. Šajā lietā pie atbildības tika sauktas vairāk
nekā trīsdesmit personas. Tajā skaitā arī dažādas
augsta ranga amatpersonas, ieskaitot Jūrmalas
partijas komitejas pirmo sekretāru.

„Izmantojot sociālistiskās saimniekošanas
trūkumus, nepilnības un īpatnības, pagrīdē
aizsākās un uzplauka nelegālās preču ražotnes.
Nelikumīga tirdzniecība, tā sauktā spekulācija
ar dažādiem sadzīves priekšmetiem noveda pie
mahinācijām un spekulācijām ar zeltu, valūtu,
kas toreiz bija aizliegts ar likumu. Rezultātā radās
pagrīdes miljonāri.”32
IeM Izmeklēšanas dienesta vadītāja
N. Zlakomanova ieskatā dienestu milicijā
apgrūtināja ne tikai likumpārkāpēji un dažreiz
priekšnieki, bet arī Maskavas kadru darba
metodes un paņēmieni, tajā skaitā „raganu
medības” 1937. gada garā. „Pārbaudēs īpaši
daudz un dziļi nekas netika pētīts, bet apcietināti
daudzi jo daudzi tiesībsargājošās sfēras
darbinieki. Daudzi tika attaisnoti pierādījumu
trūkuma dēļ. Divi no pašiem negantākajiem un
netaktiskākajiem PSRS Prokuratūras izmeklētājiem
tika disciplināri sodīti un atbrīvoti no darba
prokuratūras sistēmā.”33

Turpinot izmeklēšanu, atklājās, ka lieta faktiski
aptver daudzus ekonomikas slāņus, pārejot no
vienas nozares uz citām, kur tāpat varēja atrast
dažnedažādas iespējas nelegāli nopelnīt milzīgas
summas. Lai to visu varētu organizēt un netraucēti
darboties, tika maksātas zināmas summas
priekšniekiem. Tie, savukārt, deva kukuļus vēl
lielākiem priekšniekiem. Tātad bija pienācis laiks, kad
ar naudas žūksni varēja panākt daudz vairāk nekā
ar lauzni, dunci un revolveri.”31 Tādējādi vienas lietas
pavedieni aizveda līdz daudzām citām.

1963. gadā Sabiedriskās
kārtības sargāšanas
ministrijā (IeM) tika
izveidots Izmeklēšanas
dienests. No 1963. gada līdz
1987. gadam tajā strādāja
N. Zlakomanovs. Iesākumā
par Izmeklēšanas pārvaldes
priekšnieka vietnieku, vēlāk
par tās priekšnieku.
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Personas, kas bija pārtapušas par izmeklētājiem,
procesuālā ziņā tika noņemtas no milicijas pakļautības
un centralizētā veidā tika tieši pakļautas Iekšlietu
ministrijas Izmeklēšanas daļai. Tikai šī dienesta
darbiniekiem bija īpašas procesuālās tiesības, un
tikai viņu savāktie un saskaņā ar Kriminālprocesuālo
likumu noformētie materiāli varēja būt par pamatu
krimināllietas izskatīšanai tiesā. Izmeklēšanas dienestu
pārsvarā komplektēja no vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc
tā bija viena no vislatviskākajām IeM struktūrvienībām.
N. Zlakomanovs savās atmiņās vēsta: „Sevišķi smagu
noziegumu izmeklēšanas darba organizēšanas un
atklāšanas jomā LPSR Kriminālizmeklēšanas dienests
tika uzskatīts par vienu no visefektīvākajiem PSRS.
Parasti bija PSRS labāko pieciniekā. No Maskavas
atsūtītā partijas komisija atrada tikai vienu trūkumu –
vienpusību. Tika uzsvērts, ka darba problēmas un
profesionālās meistarības jautājumi tik lielā mērā
aizņem izmeklētāju un vadītāju spēkus un laiku, ka
novārtā atstātas ideoloģiska rakstura problēmas. Proti,
1975. gadā Izmeklēšanas dienestā PSKP biedru skaits
bija 58,3 %, bet 1981. gadā jau tikai 35,9 %.”34
Līdz pat 1990. gadam kukuļņemšana tiesībsargājošajās
iestādēs bija ārkārtējs notikums. Izmeklēšanas dienestā
no 1963. gada līdz 1987. gadam tikai viens izmeklētājs
tika notiesāts par to.35
Sevišķi smagu noziegumu izmeklēšanas darba
organizēšanas un atklāšanas jomā vislielākie nopelni
ir Z. Indrikovam, kurš 1968. gadā, iecelts par
priekšnieku, ierosināja veikt būtiskas izmaiņas. Ar
IeM vadības atbalstu divu gadu laikā darbinieki tika
sadalīti pēc specializācijas, tika sakārtota kontroles
un vienotas meklēšanas informatīvā sistēma. Un atkal
Latvijas pieredze noderēja citiem. Lai to sasniegtu,
vajadzēja grūti un metodiski strādāt, pilnveidoties.
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Z. Indrikovs 70. gadu sākumā aizsāka darbu, lai
tā saucamo milicijas bērnu istabu pārveidotu par
Nepilngadīgo lietu inspekciju, tādējādi būtiski mainot
šī dienesta darbības raksturu. Ar Latvijas IeM atbalstu
tika pārliecināta Finanšu ministrijas vadība un Ministru
padome, kā arī panākta PSRS IeM vadības atļauja
eksperimentam. Tika piešķirts papildu finansējums,
un drīz vien visā PSRS nepilngadīgo likumpārkāpumu
novēršana tika pārkārtota pēc Latvijas parauga.
A. Rozova par savu darbu Nepilngadīgo lietu inspekcijā
atceras, ka tās kompetencē bija visi Kriminālkodeksa
panti, kuros subjektam bija 14 gadi. Pārsvarā tās bija
zādzības no palīgēkām, arī laupīšanas, huligānisms.
Slepkavības gan izmeklēja prokuratūra. Par
eksperimentiem milicijas darba uzlabošanai A. Rozovai
ir savs viedoklis. „Kā nāca jauni priekšnieki, tā izmaiņas
darbā. Te bija profilakse, te tās nebija.”36

No 1970. gada līdz 1980. gadam
katru gadu IeM sūtīja piecus
līdz septiņus jauniešus uz
Volgogradas Izmeklēšanas
augstskolu. 1975. gadā IeM
vadība un Izmeklēšanas daļa
noslēdza ar Latvijas Valsts
universitāti sadarbības līgumu,
kas ietvēra savstarpējās
saistības studentu
sagatavošanai izmeklēšanas
darbam IeM sistēmā.
1979. gadā Rīgā tika izveidota Minskas Augstākās
milicijas skolas neklātienes nodaļa, par kuras vadītāju
iecēla Z. Indrikovu. Uz šīs nodaļas un Rīgas Milicijas
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skolas bāzes A. Kavalierim 1988. gadā
izdevās izveidot PSRS IeM Minskas Augstākās
milicijas skolas fakultāti, kur arī neklātienē
varēja iegūt augstāko juridisko izglītību ar
profesionālu ievirzi. Savukārt vēlākajos gados
šī fakultāte kļuva par bāzi Latvijas Policijas
akadēmijai. Milicija nevarēja darboties,
ignorējot izmaiņas sabiedrībā, jo līdz ar tām
rodas pārmaiņas kriminogēnajā situācijā.
Piemēram, Rīgā no 1950. līdz 1990. gadam
palielinājās teritorija un gandrīz trīskāršojās
iedzīvotāju skaits. Z. Skuška atceras:
„A. Kavalieris 1969. gadā, būdams Rīgas
Iekšlietu pārvaldes priekšnieka vietnieks,
ierosināja izmaiņas dežūrdaļas darbā. Par
spīti iebildumiem šī iecere tika realizēta, un
Rīgas Iekšlietu pārvaldes dežūrdaļa kļuva par
vienu no modernākajām Padomju Savienībā.”37
Izveidoja četras profesionāļu izmeklēšanas
grupas – katrā bija izmeklētājs, eksperts,
operatīvais darbinieks, kinologs ar suni. Tās
dežurēja 24 stundas diennaktī. Tuvākā milicijas
patruļa tika nosūtīta aizturēt iespējamos
noziedzniekus un apsargāt notikuma vietu,
kamēr ieradās izmeklēšanas grupa.

A. Kavaliera laikā ministrijā
organizēja pastāvīgas
operatīvās izmeklēšanas
un operatīvo darbinieku
grupas, bija noteikti
noziegumu veidi, uz
kuriem šīm grupām bija
jāizbrauc uz notikumu
vietām visā republikā.
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A. Kavalierim piemita
pārliecināšanas spējas
ieviest jauno un
progresīvo, kas attiecīgajā
laikā bija pieejams.
Operatīvās darbības
tehniskā nodrošinājuma
izveide padarīja milicijas
darbu efektīvāku.
Tie izmeklēšanas gadījumi, kas bija nonākuši
strupceļā, izmeklējot ar parastām metodēm,
reizēm piespieda ieviest akūti nepieciešamas
novitātes. Tā tika iedzīvināta līdz šim milicijā
neizmantotā noziedznieku meklēšana,
izmantojot mākslinieka uzzīmētu portretu.
„Kopā ar republikas prokuratūru un Veselības
aizsardzības ministriju tika nodibinātas
vairākas operatīvās izmeklēšanas grupas,
kuras darbojās pastāvīgi un sastāvēja no
prokuratūras izmeklētāja, Kriminālmeklēšanas
pārvaldes operatīvā darbinieka, eksperta
kriminālista, tiesu medicīnas eksperta un
šofera. Šīs grupas pēc grafika veica diennakts
dežūras un jebkurā brīdī bija gatavas
visīsākajā laikā ierasties notikuma vietā un
izmeklēt noziegumus, kur bija nepieciešama
augstāk kvalificētu speciālistu palīdzība.
Šādu jauninājumu augstu novērtēja PSRS
IeM Kriminālmeklēšanas pārvaldē. Un
Latvijas Kriminālmeklēšanas dienesta
reitings Savienības līmenī bija viens no
augstākajiem.”38 R. Aksenoka šādu grupu
vadīja 16 gadus.
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Z. Indrikovs, kopš 1968. gada būdams
Kriminālmeklēšanas nodaļas priekšnieks, atceras, ka
A. Kavalieris vienmēr meklēja jaunus ceļus noziegumu
novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas praksē
un tās pamatojumā. Iecelts par iekšlietu ministra
vietnieku, A. Kavalieris ieviesa zinātniskā darba
organizācijas principus, veicinot radošo pieeju. Pats
bija darba organizācijas piemērs un prasīja to no
padotajiem. Konsekventi atbalstīja padoto iniciatīvu,
taču prasīja rezultātus. Kompetents, prasīgs un ar
izcilām organizatora spējām.
A. Kavaliera vadībā sāka iznākt Iekšlietu
ministrijas pieredzes apmaiņas biļeteni. Lai
studētu ārzemju pieredzi, atrada iespēju abonēt
citu valstu specializētos preses izdevumus. Tika
studēta jaunākā kriminālistikas literatūra. Tas
ļāva sekot jaunākajiem sasniegumiem un atziņām
kriminālistikā un jurisprudencē. Sākās sadarbība ar
plašsaziņas līdzekļiem un radošajām savienībām.
Tādējādi milicija kļuva atklātāka un saprotamāka
sabiedrībai.39
No 70. gadu sākuma līdz pat PSRS likvidēšanai
Latvijas IeM bija viena no vadošajām zinātniski
tehniskā progresa jomā. Valsts autoinspekcijas
darbā un noziegumu vietu apskates organizēšanā
tika izmantoti speciāli aprīkoti helikopteri; pirms
DNS praktiskās lietošanas operatīvajās darbībās
izmantoja odoroloģiskās metodes. Vienu no
pirmajām elektroniski skaitļojamām mašīnām IeM
sistēmā uzstādīja Rīgā, un ar tās palīdzību tika
izveidota noziegumu atklāšanai nepieciešamās
informācijas meklēšanas automatizēta sistēma.

iemesls, lai tuvākajos rajonos krasi pasliktinātos
samērā mierīgā kriminogēnā situācija. Vairumā šo
rajonu parādījās Latvijai neraksturīgas nežēlīgas un
nekaunīgas laupīšanas, zādzības, huligānisms.
„Milicijas darbu tolaik galvenokārt vērtēja pēc
atklāto noziegumu procentiem. No kopējā reģistrēto
noziegumu skaita tiem bija jābūt virs 90 procentiem.
Tāpēc daļa sīko noziegumu netika reģistrēta vai
tika atteikts uzsākt krimināllietu it kā mazsvarīguma
dēļ, kas arī mākslīgi kāpināja atklāšanas procentu
epizodes. Mazāk radošie milicijas darbinieki gluži
vienkārši slēpa noziegumus no uzskaites. 1972. gadā
par iekšlietu ministru apstiprinātais LKP CK partijas
darbinieks J. Brolišs pieprasīja parādīt patieso
noziedzības un noziegumu atklāšanas stāvokli.
Strauji pieauga reģistrēto noziegumu skaits, bet
atklāto noziegumu skaits samazinājās līdz
60 procentiem.”40
Kad par Preiļu nodaļas priekšnieku kļuva
D. Semjonovs, viņš pats brauca, pat skrēja uz
nozieguma vietām. Organizēja, vadīja, kontrolēja
izmeklēšanu un panāca, ka bija simtprocentīgs
noziegumu atklāšanas procents.

Tādi lieli vissavienības nozīmes celtniecības objekti
kā Pļaviņu un Rīgas HES, Ogres Trikotāžas rūpnīca –
kā jau ar plašu imigrāciju saistīti objekti Latvijā – bija

Z. Indrikovs atceras, ka, vadot Republikas
milicijas Izziņas grupu, viņam nereti veidojās
konfliktsituācijas ar milicijas iestāžu vadītājiem.
Tās izraisīja daudzu darbinieku un iestāžu
vadītāju vājā kriminālprocesuālā sagatavotība,
kā arī neizpratne, kāpēc jāievēro Kriminālprocesa
kodeksa normas. „Milicijas iestāžu vadītāji dažkārt
neievēroja likumību, sevišķi dzenoties pēc labāka
atklāšanas procenta.”41 Par šādām milicijas darba
kvalitātes vērtējuma ēnas pusēm J. Kubuliņam ir
negatīvs piemērs. Viņš personiskā sarunā norāda:
„Sešdesmitajos gados Lubāna klāni un Degumnieku
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dubļi bija mana apkalpojamā teritorija. Lubānas pusē
nozaga motociklu. Ar kolēģi pa pēdām devāmies
meklēt. Kur braucot, kur kājām. Jau Balvu rajonā
iegājām kādā lauku mājā. Saimniecei noprasām:
„Meklējam nozagtu motociklu. Vai neredzējāt,
nedzirdējāt motociklu pabraucam garām?” „Ejiet vīri
mājās! Man pagājušajā gadā vienīgo govi nozaga.
Vēl neviens nav atbraucis to meklēt!” Kad Rīgas
kolēģi to saprata, nomainīja vadību, un rezultāti
mainījās. Piemēram, ja Balvu rajonā gadā kopā bija
reģistrēti 36 noziegumi, tad nākamā gada pirmajā
ceturksnī to bija jau tikpat.”42

J. Zeps, kurš profesijas izvēlē sekoja tēva pēdās,
1984. gadā tika iecelts par iecirkņa inspektoru Rīgā
vienā no kriminogēni smagākajiem mikrorajoniem,
kurā ietilpa arī pieminētā Kijevas iela. Viņš jau pēc
pāris gadiem, no darbavietas neizgājis, atklāja
daudzus noziegumus. Žurnālā bija reģistrēti visi
vietējie likumpārkāpēji un noziegumi, bet gandrīz
katrā apkalpojamās teritorijas mājā bija viena
vai vairākas uzticības personas. Protams, lai
to sasniegtu, bija nepieciešama pašdisciplīna,
neatlaidība un titāniskas pūles iecerētā sasniegšanā.
Pilnīgi bezcerīgus iesniegumus gan centās norakstīt
atteikumos vai pierunāt ņemt
atpakaļ. Gada noslēgumā daudzus
bezcerīgos jeb tā saucamos
„tumšos” iesniegumus sadedzināja.
Par simtprocentīgu noziegumu
zelzceļa pāreja starp Kārļa Marksa
atklāšanu viņš 1987. un 1988. gadā
ielu (tagadējo Ģertrūdes ielu) un
ieguva labākā iecirkņa inspektora
Kijevas ielu milicijas slengā tika
titulu. Tā bija profesionāla un
saukta par izģērbtuvi. Kijevas iela un tās
drosmīga ģimene. Par to liecina
apkārtne toreiz bija zaņķības perēkļu un
arī fakts, ka Centrāltirgus iecirknis
alkohola spekulantu pārpildīta. Alkohola
kļuva par viņa sievas J. Zepas pirmo
darbavietu. Tolaik sievietēm nebija
iegādei derēja it viss: gredzeni, pulksteņi,
raksturīgi ieņemt iecirkņa inspektores
apģērbs. Likumpārkāpumu upuri skrēja
amatu. Sievietes nestrādāja arī par
uz miliciju. Tad sākās „futbols”: tika zīmētas
operatīvajiem darbiniekiem. Tajos
shēmas, līdz pēdējai centimetra iedaļai
gados sievietes pārsvarā strādāja
mērīts, lai pierādītu, ka tas ir jāizmeklē
par nepilngadīgo lietu inspektorēm,
darbojās izmeklēšanā.
kaimiņu rajonam vai Transporta milicijai.

D
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A. Knoks, par savu darbu ekonomisko
noziegumu atklāšanas jomā atminas,
ka „operi [operatīvie darbinieki –
A. V.] „tumšos” iesniegumus neiznīcināja pēc visām
pazīmēm. Tos lika atvilktnē, un tur tie gaidīja savu
laiku, līdz parādījās persona, kura pēc visām pazīmēm
bija piemērota. Tad viņu sāka tirdīt, kamēr tā atzinās
visos savos noziegumos. Ja rajonā notika slepkavība,
tad IeM vadība kontrolēja atklāšanu un pieprasīja
atskaitīties ik pēc trim dienām, vēlāk – katru nedēļu,
tik ilgi, kamēr to neatklāja. Tajā brīdī tika atrasta
informācija: tas ir nozadzis zapti tajā pagrabā, tas
ir... Visi iesniegumi līdz pēdējam tika „pacelti”, un visi
noziedznieki nokļuva tur, kur tiem vajadzēja nokļūt.

195

Tajos laikos, ja izmeklēšanai
vajadzēja datus, tad vienkārši
aizgāja uz iestādi un tur
attiecīgās amatpersonas
uzreiz iedeva visu pieprasīto.
Tad arī varēja atklāt.”43

vadībai, lai atskaitītos priekšniecībai.”45 1989. gada
22. jūnijā Gorkijā Vissavienības OBHSS republiku
priekšniekiem teikto A. Važņa uzstāšanās runu
pozitīvi novērtēja PSRS iekšlietu ministrs V. Bakatins,
kurš attiecīgajiem darbiniekiem deva rīkojumu
izstrādāt pasākumus Latvijas pārstāvja priekšlikumu
realizēšanai un piešķirt priekšlikumu realizācijai
nepieciešamos līdzekļus.46

„Daudz biežāk smagu noziegumu atklāšana un
vainīgo meklēšana ilgst gadiem, pat gadu desmitiem.
Vācot pierādījumus un pa kripatai vien to visu liekot
kopā. Strādā ļoti daudz cilvēku. Katram savi uzdevumi,
katram savas funkcijas. Laika gaitā viņi mainās. Pēkšņi
kaut ko konkrētās lietas sakarā atklāj, meklējot vai
izmeklējot kādu pilnīgi citu lietu. Vārdu sakot, kopaina
top lēni. Piedevām svarīgi, lai tas, ko mēs atklājam,
galu galā ļautu vainīgo ne tikai aizturēt, bet, galvenais,
lai viņu beigās varētu saukt pie atbildības un viņš par
nodarīto saņemtu pelnīto sodu.”44

Strādājot ar uzreiz neatklātiem smagiem vai sevišķi
smagiem noziegumiem, tika dibinātas izmeklēšanas
grupas, kuras kontrolēja Iekšlietu ministrijas un pat
PSRS IeM vadība. Līdz 1984. gadam neatklātas
palika sešas septiņas slepkavības. A. Blonskis atceras,
„ka 1969. gadā par ministra vietnieku ieceltais
A. Kavalieris perfekti pārzināja operatīvo situāciju
republikā, un, ja bija izdarīts smags noziegums, kaut
tas neietilpa amata pienākumos, viņš pats izbrauca
uz notikuma vietu un vadīja operatīvās grupas šo
noziegumu atklāšanai vai arī sūtīja kādu centrālā
aparāta speciālistu”.47

Sistēma spieda mākslīgi dzīties pēc atklāšanas
procentiem. Pirmais, kurš publiski uzdrošinājās no tās
atteikties, bija A. Vaznis, un tas notika 1989. gada
29. aprīlī Vissavienības OBHSS (milicijas dienests,
kas cīnījās pret sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu
un spekulācijas apkarošanu) darbinieku sanāksmē
Pjatigorskā. A. Vaznis atceras: „PSRS OBHSS
pārvaldes priekšnieks paziņoja, ka tiks uzklausīti
sliktākie darbinieki un sodīti. Pirmo nosauca mani,
jo nedevu pietiekami daudz atklāšanas gadījumu.
Palūdzu vārdu. Man doto desmit minūšu laikā
norunāju piecdesmit, turklāt kolēģi no citām
republikām neļāva mani pārtraukt. Izpelnījos aplausus,
un – galvenais – nākamajā dienā mani pilnībā lika
mierā un solīto sodu pat nepieminēja. Galvenā
uzstāšanās tēze bija, ka jāstrādā lietas labā, nevis
papīrgrozam un fiktīviem rādītājiem, kas vajadzīgi

Ilggadējs milicijas (vēlāk –
policijas) darbinieks
J. Jasinkēvičs, raksturojot
tā laika milicijas kvalitāti,
atceras, ka tajās reizēs,
kad no citām republikām
ieradās kolēģi, lai veiktu
nepieciešamās izmeklēšanas
darbības, viņi, braucot prom,
atzina, ka nekur citur nav tik
nopietnas pieejas palīdzības
sniegšanā kā Latvijā.
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Z. Indrikovs par visu laiku labāko Latvijas
izmeklētāju, „kurš ideāli spēja izmantot teorētiskās
zināšanas praksē, nosauca A. Kavalieri. Būdams
ministra vietnieks, A. Kavalieris rīta pusē ieradās
Daugavpilī, lai piedalītos pirms pāris stundām
aizturētās piecu personu bandas vadoņa
nopratināšanā. Pratināšana ilga gandrīz divas
stundas – tā bija nopratināšanas paraugstunda.
Jāievēro, ka A. Kavalierim pietika sagatavoties vien
pusstundu! Ne pirms, ne pēc tam tādu meistarības
demonstrējumu Z. Indrikovs netika ne redzējis, ne
arī par tādu kaut kur lasījis. A. Kavalieris, vienu
pēc otra uzrādot materiālos pierādījumus, bandas
vadoni piespieda ne vien pilnībā atzīt līdzdalību
visās bandas zādzību un bruņoto laupīšanu
epizodēs, tajā skaitā arī miliča nonāvēšanā, bet
arī nopratināšanas gaitā ieguva jaunus būtiskus
materiālus pierādījumus daudzās epizodēs, par
kurām milicijai vēl nebija zināms, bet, veicot papildu
kratīšanu un apskates, tie tika iegūti. Diemžēl šīs
pratināšanas audioieraksts nav saglabājies.”48
Z. Indrikovam tika uzticēts organizēt Profilakses
dienestu, kuru pamatā veidoja iecirkņu
inspektori, kas realizēja individuālo profilaksi
savā iecirknī – konkrētus cilvēkus atturot no
noziedzīga nodarījuma veikšanas. Savukārt ar
vispārējo profilaksi tika novērsti tie apstākļi, kas
varēja atvieglot kāda nozieguma izdarīšanu.
Tā, piemēram, Latvija bija gandrīz vienīgā no
visām padomju republikām, kurā tika ieviesta
materiālo vērtību glabātavu pasportizācija, un
iestādēm bija jānovērš trūkumi, kas bija norādīti
milicijas darbinieka izsniegtajā priekšrakstā
un varēja atvieglot zādzību izdarīšanu.
Preventīvo pasākumu rezultātā Latvijā ievērojami
samazinājās izdarīto noziegumu skaits.

No

20. gs. 70. gadiem
līdz 1985. gadam
noziedzības līmenis Latvijā gan
oficiālajos pārskatos, gan arī
faktiski bija viszemākais. Katrs
agrāk sodītais tika kontrolēts
un uzraudzīts visdažādākajos
līmeņos. Par visām personām,
kuras milicija turēja aizdomās,
ka tās ir saistītas ar noziedzību
vai noziedzīgo pasauli vai
pašas varētu būt potenciāli
noziedznieki, sāka vākt dosjē.
Persona tika kontrolēta, ar viņu
tika veikts profilaktiskais darbs.
1985. gadā reorganizāciju dēļ
dosjē vākšanu atcēla. Sekas drīz
vien jau bija jūtamas. Tagad tāda
policijas prakse – prevencija –
tiktu definēta kā masveida
cilvēktiesību pārkāpumi,
nevainīguma prezumcijas
ignorance, policijas patvaļa utt.

Z. Indrikovs piedalījās Latvijas Policijas akadēmijas
izveidošanā un attīstīja to par profesionāļu
sagatavošanas augstskolu.
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Tajā laikā Komunistiskās
partijas virsvadība varēja
iejaukties milicijas,
prokuratūras un pat tiesu darbā,
panākot pat krimināllietu
izbeigšanu. Sākoties
J. Andropova valdīšanai,
„1983. gadā par PSRS iekšlietu
ministru kļuva VDK ģenerālis
V. Fedorčuks, kurš iniciēja
lielu daļu LPSR Iekšlietu
ministrijas struktūrvienību
vadītāju nomaiņu ar
35 vadošajiem milicijas un arī
VDK darbiniekiem no citām
PSRS daļām. Tā kā atsūtīja
ne jau tos spējīgākos, tad tie
„pilnībā sagrāva Latvijas
iekšlietu sistēmas darbu,
sapostīja normālu paaudžu
maiņu un profesionālās
pieredzes nodošanu. Faktiski
tika sagrauts ļoti svarīgais
aģentūras darbs noziedzīgās
aprindās un ekonomikā. Visi,
redzot, ka ar atbraucējiem
nomaina priekšniekus citu pēc
cita, „turējās pie krēsliem”, jo
baidījās no visa un visiem. Pāris
gadu laikā atbraucēji, uz vietējo
iekšlietu sistēmas darbinieku
rēķina ārpusrindas saņemtos
dzīvokļus pārdevuši, pārsvarā
atgriezās, no kurienes bija
atsūtīti.”49

Šo laiku atminas arī A. Knoks, kurš Latvijas
Valsts universitātē mācījās Juridiskajā fakultātē
dienas nodaļā un 1978. gada beigās ar
komjauniešu nosūtījumu papildināja milicijas
rindas OBHSS Rīgas nodaļā. A. Knoks stāsta:
„OBHSS visa izmeklēšana notika citādi nekā
kriminālmeklēšanā. Ja pēdējai noziegums
notiek no nozieguma līdz personai, tad pa
OBHSS līniju – no personas līdz noziegumam.
Katru lietu, ko tajā laikā izmeklēja OBHSS,
izskatīja LPSR Augstākā tiesa. Nekādu
safabricējumu, jo viss varēja slikti beigties. Tā
kā LPSR Kriminālkodeksa 83. panta trešajā
daļā bija paredzēts nāvessods, tad nauda
aizstāvībai netika žēlota. Un lietā bieži vien
piedalījās tā saucamais advokatūras zelta
desmitnieks, kas savu naudu „atstrādāja”
ļoti profesionāli. Tika notiesāti arī galvenie
inženieri, bāzes direktori, uzņēmumu direktori,
bijušie nomenklatūras biedri.
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Kad pie varas nāca PSKP ģenerālsekretārs
J. Andropovs, viņš izvērsa pretkorupcijas
kampaņu IeM rindās. Arī Latvijā vēlējās
uztaisīt ko līdzīgu „kokvilnas lietai”. Pamats
bija interesants – Latvija ar OBHSS palīdzību
atdeva valstij ļoti daudz vērtību. Un Maskavā
uzskatīja, ka te notiek kaut kādas ļoti
iespaidīgas nelikumības. Latviešu centība tika
kārtējo reizi sodīta. Atbrauca liela komisija,
kas ņēma un visu rūpīgo darbu vienkārši
iznīcināja. No visiem OBHSS darbiniekiem,
kas izgāja caur 6. nodaļu, uz brīvām kājām
palika kādi četri. Pārējie vienalga kā tika
notiesāti par huligānismu vai par kaut kādiem
niekiem. No notiesātajiem tikai vienu varēja
uzskatīt par „sasmērējušos”. Šī pārspīlētā
centība beidzās, kad J. Andropovs nomira.”50

50

No autora personiskas sarunas ar A. Knoku.

Līdzīgi šos laikus atminas arī A. Blonskis. „Tādas
krimināllietas ierosināja vairākas, bet, ņemot vērā, ka
visam, ko šiem cilvēkiem mēģināja inkriminēt, nebija
nekāda pamata, pēc kāda laika tās lietas tāpat
kā ierosināja, arī izbeidza. Bet skaidrs, ka nekas
patīkams tas nebija. Vienlaikus tika organizētas arī
darbinieku izsekošanas. Klaji pausta neuzticība.
Un arī tas nebija nekas patīkams. Savukārt atlaisto
darbinieku vietās iesēdās no Krievijas atbraukušie
kadri. Bet noziedzības līkne tajā pašā laikā sāka iet
uz augšu. Un mafija, kādu to pazīstam šodien, radās
tajā laikā.”51
Līdz ar PSRS agresiju Afganistānā bija nepieciešami
milicijas izmeklētāji: gan praktiskam darbam, gan
arī pieredzes nodošanai vietējiem sabiedriskās
kārtības nodrošinātājiem. A. Staris ar J. Rītiņu,
būdami Izmeklēšanas pārvaldes izmeklētāji, vēlējās
dažādot milicijas pieredzi un doties uz Afganistānu,
taču A. Kavalieris, kurš tajā laikā bija ministra
vietnieks un kūrēja izmeklēšanu, paziņoja, ka „varoņi
cinka zārkos” viņam nav vajadzīgi, un saplēsa
iesniegumus.52
Līdz pat neatkarības atgūšanai Rīgas Minskas
Augstākās milicijas skolas fakultātē tika mācīti
Afganistānas pilsoņi.
70. gados reģistrēto narkomānu bija ļoti maz.
Faktiski netika organizēts efektīvs darbs narkomānijas
izskaušanai. Narkotikas ieguva un izgatavoja paši
narkomāni, kurus nosacīti varēja iedalīt divās grupās.
Pirmie bija opiātu lietotāji. Milicija veica preventīvo
darbu, lai iedzīvotāji savos dārziņos nesēj magones,
jo narkomāni burtiski izravēja tos no magonēm.
No magoņu salmiem viņi vārīja hanku. Otra grupa
aptiekās ar viltotu recepšu palīdzību mēģināja nopirkt
efedrīnu, kodeīnu un noksironu saturošus preparātus.
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Toksimānija izplatījās 80. gadu beigās. Ārpus Rīgas
vienīgi Olainē bija aktuāla narkomānija, jo tur bija
viegli pieejami narkotiku gatavošanai nepieciešamie
ķīmiskie preparāti. Ar likumu bija noteikta piespiedu
ārstēšanās no narkomānijas.

Līdz 1986. šo jomu kūrēja viens
IeM darbinieks, bet faktiski
neviens vēl nezināja, kā pareizi
jāorganizē sistemātisks darbs
narkotiku apkarošanas jomā.
Lika rīkoties dzīves realitāte.
Rīgas pilsētas kriminālmeklēšanas darbinieks
A. Gorjunovs atminas: „Līdz 1986. gadam
Narkoloģiskajā dispanserā uzskaitē atradās apmēram
95 tablešu lietotāji. 1985. gadā Komunistiskās partijas
kongresā tika pieņemts lēmums pastiprināt cīņu ar
narkotikām. No PSRS IeM atnāca rīkojums nosūtīt uz
divu mēnešu profilējošajiem kursiem Maskavas IeM
akadēmijā divus operatīvos darbiniekus.
Atgriezušies mēs sākām strādāt Rīgas Galvenajā
milicijas pārvaldē. Ar Astahova atbalstu savā rīcībā
saņēmām mikroautobusu RAF. Katrā no sešiem Rīgas
rajoniem vienam no „operiem” tika uzdots darboties
šajā jomā. Reizi nedēļā savācām šos „operus” un
braucām uz kratīšanu. Pirms tam vienojāmies, kurš
no „operiem” sagatavos sava rajona adreses. Ja
izdevās atrast narkotiku zaņķi, tad tur vidēji saķērām
10–12 narkomānus. Tā kā parasti tie bija narkotisko
vielu apreibināti, tos ievietojām īslaicīgās aizturēšanas
izolatorā. Un, kad viņiem sākās abstinence, tad
viņi kliedza, auroja, sitās ar galvu pret sienu, sev
pat pirkstus nokoda. Izolatora darbinieki sauca
neatliekamo medicīnisko palīdzību.

No 1986. gada vidus līdz gada beigām veica apmēram
150 kratīšanu, kurās tika reģistrēti vairāk par tūkstoti
jaunu narkomānu. Vidēji mēnesī tika izdarīts
30 kratīšanu. Strādājām gandrīz katru dienu. 1987. gadā
bija jau mierīgāk. Pirmā pusgada beigās mūs izsauca
Rīgas Milicijas pārvaldes priekšnieks un teica: „Nu,
jūs, puiši, dodat! Jūsu darba rezultātā mums ir vairāk
narkomānu nekā visā pārējā PSRS!”53

J. Jasinkēvičs par šo,
no statistikas viedokļa
bēdīgo, rekordu atminas,
ka Maskavas vadība
Latvijas atbildīgajām
amatpersonām pārmeta:
„Ja jau jums tik daudz
narkomānu, kāpēc agrāk
necīnījāties?” Taču ne
„opers”, ne izmeklētājs bez
sirdsdegsmes savu darbu
nevar sekmīgi darīt.

----------------------------------------------------------------53
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No autora personiskas sarunas ar A. Gorjunovu.
No autora personiskas sarunas ar A. Gorjunovu.

A. Gorjunovs
paskaidroja, kā
panāca efektivitāti:
„Visiem narkomānu zaņķos izņēmām piezīmju
grāmatiņas, ja kāds tālruņa numurs tur parādījās
vismaz piecas reizes, tad nākamajā reizē
braucām kratīt to. Tādā veidā, no adreses līdz
adresei, kamēr izgājām pie galvenā dīlera.
Pie viņa kratīšanā izņēmām polietilēna lenti,
kur pa vienam miligramam jau bija sapakota
balta, kristāliska viela. Eksperte pateica, ka tas ir
ceturtās tīrības pakāpes heroīns. Ziņojām vadībai.
Pa ķēdītei līdz Maskavai. Pēc nedēļas ieradās
brigāde no Maskavas. Izrādās, pirmais pašmāju
ražotais heroīns Padomju Savienībā! Līdz tam
vienīgi no ārzemēm ievestais ir ticis pārķerts.
Kā jauninājums tas narkomānijai atklāja milzu
iespējas, un milicijai nācās laikus gatavoties.
Narkomānija Latvijā neatnāca. Tā vienkārši
bāzējās uz vietējiem resursiem. Dienvidos
izmantoja vecās metodes, bet Latvijā tolaik
attīstīja ne vien industriālo ķīmiju. Arī no pašmāju
magonēm izgatavoto hanku ratificējot varēja
iegūt heroīnu. Uz Ukrainu pēc magonēm un tālāk
uz dienvidaustrumiem – Kaukāzu, Vidusāziju –
jau brauca, bet nospiedošais vairākums bija
pašmāju ražojumu lietotāji. Hašišs, kokaīns vēl
bija ierindojams izņēmuma statusā.”54

V.

Himuļa Madonas rajona milicijā strādāja kopš 70. gadu
beigām un par galvenajiem likumpārkāpumiem darbā
uzskatīja valsts un personiskā īpašuma zādzības. Arī
laupīšanas: to galvenais objekts bija pulksteņi, kažokādas
cepures, apģērbs. Īpaši atmiņā palikušas vairākas kolhoza fermu
dedzināšanas PSRS Septītā novembra (Oktobra revolūcijas gadadienas)
svētkos. Savukārt 80. gados bija vien divas izmeklēšanas par
narkotikām: viena – par magoņu salmu ievākšanu, otra – par tablešu
izplatību DOSAAF klubā.
J. Kubuliņš, kurš 32 gadus vadīja Valmieras Milicijas (vēlāk policijas)
pārvaldi, atceras, ka likumpārkāpēji pārsvarā zaga. Huligānisma
pants tika ļoti plaši lietots par jebkādu rupju sabiedriskās kārtības
pārkāpumu. Pārsvarā huligāni tika sodīti administratīvā veidā ar
15 diennaktīm. Ja gadījās slepkavības, tad parasti sadzīves ķildu dēļ.
1960. gadā gan nācās iepazīties ar sešpadsmitgadīgu zēnu, kurš
laukos bija noslepkavojis tantiņu. Puisis bija no tiem, kuri negūst
mācību un par savējo uzskata cietuma iekšpusi. Atsēdējis piespriestos
gadus, viņš iznāca ārā un laupīja. Noslepkavoja vēl vienu. Izcietis sodu,
nelabojās. Lauku mājās ieklīdis, sāka ņirgāties par tantiņu. Tantiņa
neizturēja un nosita viņu pašu. Kad par to uzzināju, piezvanīju Gulbenes
priekšniekam un teicu, ka, ja vajag, esmu gatavs aizbraukt un liecināt
par labu tantukam. Krimināllietu izbeidza, uzskatot, ka notikušais bija
pašaizsardzības robežās. Likumpārkāpēji sērijveidā darbojās savās
nišās – dzīvokļu zagļi apzaga dzīvokļus u.tml. Un pieturējās pie sava
stila. Vieni iekļūšanai izmantoja logus, citi – durvis. Katram bija izkopts
savs rokraksts, pēc kura milicija varēja tos izskaitļot. Valmieras rajonā,
milicijā reiz pieņemti, darbinieki turējās pie darba un neskrēja prom.
Milicijā – tāpat kā citur – strādāja sava darba fanātiķi, jo algas neatsvēra
ieguldīto laiku, pūles un risku.
Pēc 1961. gada LPSR CK rakstiski noformulētā aizlieguma milicijai kopā
ar ugunsdzēsējiem vajadzēja tvarstīt līgotājus, taču, jo tālāk no Rīgas, jo
formālāk to ievēroja.
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1987–1991
1987. gada 14. jūnijā sabiedriskā kustība
„Helsinki-86” noorganizēja ziedu likšanu
pie Brīvības pieminekļa 1941. gada 14. jūnija
deportācijas upuru piemiņai. Tauta vairs
nebaidījās, sāka pulcēties. Komunistiskā
partija vairs nevarēja vadīt tautu, un tauta
negribēja dzīvot pa vecam. Komunistiskā
partija izvēlējās spēka pozīciju.

Partijas vadībai un politiskajai milicijai – VDK – paliekot ēnā,
milicija saņēma rīkojumu izklīdināt pirmos mītiņus pie Brīvības
pieminekļa. Tika dots norādījums nepieciešamības gadījumā
lietot fizisku spēku. Milicijā pavēles netiek apspriestas, bet
izpildītas. Tādējādi kārtības sargi tika iesaistīti politiskajos
notikumos, kaut galvenais uzdevums ir likumības un kārtības
sargāšana, noziegumu izmeklēšana, atklāšana un novēršana.
Līdz ar to sabiedrības negācijas vērsās pret pavēles
izpildītājiem, un tautas attieksme pret miliciju kļuva negatīva.
Pat radās neuzticība. Lai novērstu konfliktu pašā saknē,
V. Bugajs aizliedza kārtības nodrošināšanā iesaistītajiem
miličiem diskutēt ar mītiņotājiem. Miličiem stoiciski bija jāpacieš,
ka bezpersoniskais pūlis tos apsaukāja un pat apmētāja ar
sīknaudu. Bija jārēķinās ar pūļa efektu – tas varēja palikt
destruktīvi nevadāms.
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Ar katru mītiņu milicija ieguva aizvien lielāku
pieredzi sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā. Par to Rīgā bija atbildīgi
Z. Skuška, N. Gončarenko, G. Karpeičiks,
J. Apelis, A. Grigulis un viņu padotie un
rajonu nodaļu priekšnieki: V. Ķipēns un
viņa vietnieks V. Trofimovs, L. Susļenko,
P. Vologins, I. Hodakovičs, S. Ļebedevs,
J. Kurbatovs. Par nopietno attieksmi
liecina fakts, ka bieži vien šo pasākumu
nodrošināšanā tika iesaistīti visi iespējamie
milicijas resursi. Dežūrdaļās palikušie tajā
brīdī spēja tikai reģistrēt noziegumus. Tas no
sabiedriskās drošības nodrošināšanas bija
neadekvāti, tāpēc tika meklēti risinājumi.
Viens no veidiem, kā samazināt risku, bija
likumos veiktās izmaiņas, kas uzlika par
pienākumu nodrošināt kārtību pašiem masu
pasākumu organizatoriem.
Turpmākajos gados notikumi sekoja cits
citam. Pēc 1988. gada Radošās savienības
plēnuma sākās milicijas nosacīta sašķelšanās
prosovetiskajā un nacionālajā daļā, bija
arī trešā kategorija – nogaidošie. Ņemot
vērā toreizējo Rīgas milicijas nacionālo
sastāvu, tas radīja nopietnas problēmas.
Lai arī jāatzīst, ka abās pusēs cilvēki dalījās
ne jau pēc nacionālā principa. Milicija
bija vienīgais militarizētais formējums, kurš
pārgāja tautas pusē. Vien niecīga daļa
no milicijas darbiniekiem līdz ar OMON
nostājās barikāžu otrā pusē.
„Cīņai par miliciju nenoliedzami bija
stratēģiska nozīme, jo Latvijai taču tolaik
nekādu bruņoto spēku nebija. Tā kā milicija
ar savu bruņojumu, cik nu tas bija, varēja
izrādīties ļoti svarīgs faktors. Vismaz tajā
ziņā, lai Latvijas neatkarības cīņu laikā tā
saglabātu kaut vai neitralitāti.”55
----------------------------------------------------------------55

Vahers, J., Bērziņa, I. Lūzums. Nezināmais par zināmo.
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1986. gadā ar Latvijas Komunistiskās partijas
Centrālkomitejas rekomendāciju V. Bugaju
norīkoja par Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes
priekšnieka vietnieku, bet no 1989. gada – par
tās priekšnieku. Lai arī ir dažādi viedokļi, tomēr
jāatzīst, ka V. Bugajam bija ievērojama loma
valstiskās neatkarības atgūšanas procesā.
Vairāki tā laika vadošie milicijas darbinieki
norāda, ka tieši V. Bugajs ar savu pārdomāto
rīcību, reaģējot uz pārmaiņām, novērsa milicijas
sašķelšanos. Un viņa rīcība ļāva milicijas
darbiniekus nomierināt, pārliecināt un nezaudēt
kontroli pār miliciju. Tobrīd Piedņestras variants
nemaz tik utopisks nebija.
Prosovetiskā daļa nosliecās Rīgas pilsētas
Iekšlietu pārvaldes priekšnieka vietnieka
N. Gončarenko pusē, bet pārējie nostājās
pārvaldes priekšnieka V. Bugaja, kā arī
viņa domubiedru, dažādu struktūru vadītāju
J. Apeļa, Z. Čevera, J. Jasinkēviča un citu
Latvijas neatkarības idejai lojālu milicijas
priekšnieku pusē. Faktiski galvenā cīņa notika
Rīgā, jo pārējās milicijas nodaļas, izņemot
dažas Latgales reģiona milicijas pārvaldes, bija
nacionāli noskaņotas.
1988. gada 3. oktobrī ar PSRS iekšlietu
ministra slepenu pavēli „Par sevišķo uzdevumu
milicijas vienību izveidošanu” arī Latvijā tika
izveidota OMON vienība. To Latvijā uzdeva
nokomplektēt Z. Indrikovam kā iekšlietu
ministra pirmajam vietniekam. J. Rekšņa, kurš,
romantikas vadīts, pēc obligātā dienesta
armijā uzreiz iestājās milicijā, atminas, ka tāda
vienība jau Latvijā bija izveidota un arī efektīvi
darbojās, taču Maskavas komisija 1984. gadā
nekādi nevarēja saprast, kāpēc Rīgā ir seši
rajoni un septiņas patruļrotas. Tika dots rīkojums
novērst neatbilstību. Ja speciālo patruļrotu būtu
izdevies saglabāt, tad OMON izveidei Latvijā
trūktu pamatojuma. Pēc V. Bugaja lūguma viņa
studiju biedrs PSRS IeM akadēmijā V. Bašarins
piekrita pieņemt Tjumeņā Rīgas OMON.
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1989.

gada beigās iekšlietu
struktūrās strauji sāka
mazināties Komunistiskās partijas
ietekme. Ne viens vien vadošais milicijas
darbinieks nolika savu PSKP biedra
karti. Tā laika Valsts autoinspekcijas
Rīgas nodaļas priekšnieks A. Grigulis
un partijas sekretārs V. Belihs apturēja
darbību partijā. Sākās briesmīgs
skandāls. Abus sauca uz partijas
birojiem, draudēja, ka izslēgs no PSKP.
Taču lēmums jau bija pieņemts.56

Pirmās Tautas frontes grupas milicijā tika izveidotas
Rīgas, Kuldīgas un Saldus rajonā. Savukārt īpaši stipri
promaskavisks noskaņojums bija jūtams Rīgas pilsētas
Oktobra un Ļeņingradas rajonā. 1990. gadā, sekojot
pārmaiņām, V. Bugajs reorganizēja Rīgas Iekšlietu
pārvaldes Politdaļu un par savu vietnieku iecēla
Z. Čeveru, kurš vadīja Personālsastāva daļu. Tajā bija
divas nodaļas – Kadru nodaļa un Personālsastāva
audzināšanas nodaļa.
J. Kubuliņš partijas disciplīnu izmantoja, lai Valmieras
rajona milicijas darbiniekiem iemācītu latviešu valodu.
Tā kā komunistiem katru gadu vajadzēja uzņemties
saistības, tad vieni mācīja, otri mācījās. Nodarbībām
tika atvēlēta viena stunda darbalaikā, otra – ārpus
darba. Tā pilnīgi visi darbinieki nepieciešamajā
līmenī iemācījās valodu un tika atestēti. Vēl pirms
depolitizācijas pavēles visi rajona miliči aizgāja no
partijas.

----------------------------------------------------------------56

Vahers, J., Bērziņa, I. Lūzums. Nezināmais par zināmo. No milicijas
līdz policijai. Rīga : Nordik, 2006, 26. lpp.

204

1988. gada 6. oktobrī LPSR Augstākā
padome pieņēma lēmumu par
latviešu valodas statusu, ar kuru
latviešu valoda tika atzīta par valsts
valodu. Lēmums paredzēja nodrošināt
latviešu valodas vispusīgu attīstību
un mācīšanu, garantēt tās lietošanu
valsts orgānos. Saskarsmē ar valsts
orgāniem, iestādēm un organizācijām
nodrošināt pilsoņiem pēc viņu izvēles
par saziņas un dokumentu valodu
latviešu vai krievu valodu.

V. Bugajs atceras, ka viņš uzreiz deva
rīkojumu valodu apgūt nepieciešamajā
līmenī. Daudzi krievvalodīgie gan
kurnēja, pat pretojās, bet tie, kuri bija
izlēmuši palikt Latvijā, sāka mācīties.
Problēmas gan sagādāja tas, ka, lai
arī cittautieši centās runāt latviski un valodu apgūt
nepieciešamajā apjomā, latvieši negribēja aizmirst
krievu valodu un runāja krieviski. V. Bugajs pamazām
vien virzīja visus uz latviešu valodas apgūšanu.57

1990. gada 11. maijā Rīgas Milicijas garnizona
darbinieku sapulce Rīgas Kongresu namā pieņēma
rezolūciju, ka jāpakļaujas tikai PSRS institūcijām un
ka 4. maija deklarācija ir slepens valsts apvērsums.
Pret balsotāju vēl bija ļoti maz. V. Bugajs to skaidro
ar faktu, ka politikas aizkulisēs bija nolemts mainīt
milicijas vidū profesionāli augstu novērtēto ministru
B. Šteinbriku, kurš vēlējās palikt amatā.
1990. gada 4. jūnijā par iekšlietu ministru iecēla
A. Vazni. Pirms stāšanās amatā A. Vaznis ar vairākiem
desmitiem atbildīgo milicijas darbinieku uzrakstīja
vēstuli par izstāšanos no Komunistiskās partijas.
Pēc mēneša, 6. jūlijā, A. Vaznis parakstīja pavēli
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Nr. 180 par milicijas personālsastāva depolitizāciju
un Komunistiskās partijas organizāciju likvidāciju
milicijas apakšvienībās. Ar šo pavēli Iekšlietu
ministrijas darbiniekiem darbavietā un darbalaikā
aizliedza nodarboties ar partijas jautājumiem un
jebkādā veidā tos saistīt ar pienākumiem iekšlietu
iestādēs. Ļeņingradas rajona (tagadējās Kurzemes
priekšpilsētas) Milicijas pārvalde atteicās pakļauties
šai iekšlietu ministra pavēlei un ar OMON vienību
iesaistījās „politiskajās spēlītēs”. Arī Rīgas pilsētas
Kriminālmeklēšanas nodaļas darbinieki presē
paziņoja, ka neatbalsta šo ministra pavēli, taču
A. Vaznis operatīvi norīkoja J. Jasinkēviču par
V. Bugaja pirmo vietnieku un atbildīgo Rīgas pilsētas
Kriminālmeklēšanas nodaļā.
V. Bugajs saviem vietniekiem deva rīkojumu braukāt
pa milicijas nodaļām un runāt ar personālsastāvu, un
arī pats viņš braukāja. Daļa milicijas personālsastāva
bija pārliecināta, ka jābūt uzticīgiem PSRS dotajam
zvērestam, savukārt daļa – pakāpeniski aizvien
biežāk atzina, ka ir profesionāļi, kuriem jāpilda
šeit izdotie likumi, jāatzīst šeit ievēlētā valdība.
Profesionāļu pienākums ir pildīt savu pienākumu –
cīnīties ar noziedzību un nodrošināt sabiedrisko
kārtību.
J. Jasinkēvičs atceras, ka šajā laikā diendienā Rīgas
pilsētas Iekšlietu pārvaldes vadība vēl papildus
ikdienas darbam darbiniekiem skaidroja, kā domā
turpmāk dzīvot neatkarīgā valstī, un pauda nostāju, ka
ikvienam profesionālim tur būs nākotne. Augusta puča
laikā jau skaidri bija zināms, kurš ir kurā pusē. Tā brīža
smago situāciju raksturo viens skaitlis – Rīgas Milicijas
garnizonā apmēram 85 % bija krievvalodīgo.
V. Bugajs atceras, ka īsti aktīvi puča atbalstītāji bija
kādi 15 %, bet, ja pučs būtu ieildzis, slēpto atbalstītāju
gan jau būtu vairāk. Par lūzuma brīdi, kad milicija līdz
ar tautu sāka virzīties valstiskās neatkarības virzienā,
J. Jasinkēvičs uzskata 1988. gada 21. jūliju – viņš tajā
dienā neizpildīja vadības pavēli un nedeva rīkojumu

manifestācijas laikā noraut visus atjaunojamās Latvijas
karogus. Un vadība viņu par to nesodīja. „Tas bija
jūtams, ceļš uz neatkarību uzvarēs!” Lai gan pats bija
dzimis vecāku izsūtījuma vietā Sibīrijā, J.Jasinkēvičs
mērķtiecīgi izvēlējās miliča profesiju no 15,5 gadu
vecuma. Sāka ar Jauno miliču skolu. Tad brīvprātīgie
kārtības sargi. Studējot Latvijas Valsts universitātes
Juridiskajā fakultātē, darbavieta jau bija zināma. 1973.
gada vasarā viņš bija prakses vadītājs Rīgas Vidējās
speciālās milicijas skolas kursantam V. Ķipēnam, kurš
vēlāk kļuva par Kriminālpolicijas priekšnieka vietnieku.
A. Blonskis atceras, ka notika divas milicijas darbinieku
sapulces Latvijas Universitātē un Stabu ielā 89,
kādreizējā milicijas (vēlāk – arī policijas) ēkā. Tajās
piedalījās A. Gorbunovs, I. Godmanis, A. Vaznis un
Z. Indrikovs. Šajās sapulcēs tika pateikts, ka Latvija
virzās uz neatkarības atgūšanu un, ja kādam šis
process nepatīk, viņš nākamajā dienā var neierasties
darbā. Sapulcē gandrīz visi dalībnieki nobalsoja par
uzticību toreizējai republikas un IeM vadībai. Samērā
maz bija to, kas atklāti pieslējās pārliecinātajiem
neatkarības un Latvijas valsts pretiniekiem. Kā jau
jebkurā cilvēku kolektīvā, arī tā laika milicijā bija tādi,
kuriem nepatika notiekošās pārmaiņas, bija tādi, kuri
šaubījās, un arī tādi, kuri informācijas trūkuma dēļ
nesaprata un neizprata neatkarības vēlmes.

Arī vissavienības pakļautībā
esošā Transporta milicija
nepakļāvās Latvijas Iekšlietu
ministrijai. Grupa Latvijai
lojālu darbinieku kļuva par
kodolu Latvijas Transporta
milicijas izveidei. Līdz augusta
pučam vienlaikus darbojās
divas Transporta milicijas.

No 1987. līdz 1991. gadam noziegumu skaits
palielinājās vairāk nekā sešas reizes. Līdz
ar agrāko ekonomiska rakstura noziegumu
dekriminalizāciju un privātuzņēmumu
izveidošanos noziedzība pārstrukturējās.
Likumpārkāpēju „profesionālā” meistarība auga,
un „medību lauki” paplašinājās. Radās jaunas
noziedzīgas struktūras, jauni noziedzības veidi.
Piemēram, 1989. gadā privātpersonām tika ļauts
iegādāties un realizēt valūtu. To vairs neuzskatīja
par noziegumu. Sāka legalizēties pagrīdes
uzņēmēji. Attīstoties privātbiznesam, parādījās
organizētas izspiešanas jeb rekets.

Apmēram 70 % milicijas darbinieku ieturēja
neitralitātes pozīciju un darīja savu kārtībsargātāja
darbu. Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes priekšnieks
V. Bugajs sagatavoja priekšlikumu, kā pretrunīgajā
politiskajā situācijā saglabāt milicijas kadru
potenciālu. Ministru padomes priekšsēdētājs
I. Godmanis piekrita algas pielikumam, dzīvokļu,
darba un milicijas materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšanai. Nenoliedzami, šāda pretimnākšana
lielu daļu milicijas nosvēra par labu neatkarīgas
Latvijas idejai un novērsa Piedņestras variantu, kā
arī 1991. gada janvārī – ļoti reālo prezidenta tiešās
pārvaldes ieviešanu.
1989. gadā, pieaugot reģistrētajiem noziegumiem,
to atklāšanas procents valstī bija 46 %, bet Rīgā –
30 %. Tā kā nebija nokomplektēts tūkstoš štata vietu,
palielinājās strādājošo darbinieku slodze. Daļa
darbinieku neatbilda ieņemamajam amatam un tām
profesionālajām un morālajām prasībām, kādas
pamatoti izvirzāmas iekšlietu iestāžu darbiniekiem.
Tajā skaitā bija arī ļoti zems valsts valodu protošs
darbinieku īpatsvars.58
----------------------------------------------------------------58
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Līdz ar Latvijas Republikas Prokuratūras
izveidošanu radās divas likumības uzraudzīšanas
iestādes. Lai arī lielākā daļa prokuroru pārgāja
uz Latvijas Republikas Prokuratūru, pārmaiņas
neatzinušie pieprasīja milicijai ievērot LPSR likumus
un draudēja ar kriminālatbildību par prokurora
rīkojumu neievērošanu. J. Jasinkēvičs darbiniekiem
skaidroja, kā rīkoties šādās situācijās: „Šajā
gadījumā jārīkojas pēc sirdsapziņas!”
Darbinieki saprata pareizi un LPSR Prokuratūru
vairs neaicināja uz smagu noziegumu vietām.
1990. gada oktobrī tika izdota pavēle
Nr. 268, ar kuru noteica, ka IeM izmeklēšanas
un izziņas iestādēm, pieņemot procesuālos
lēmumus, jāievēro tikai Latvijas Republikas
ģenerālprokurora un viņa iecelto reģionu, pilsētu
un rajona prokuroru sankcijas un norādījumi. Tika
noteikts, ka pilsētu un rajonu iestāžu priekšnieki
un ieslodzījuma vietu priekšnieki nedrīkst pieņemt
ieslodzījuma vietās un aizturēto uzturēšanās
vietās darbiniekus, kuru procesuālie dokumenti
parakstīti vai sankcionēti PSRS Prokuratūrā.
Nedrīkstēja pieņemt izpildei procesuālus
dokumentus, kurus parakstījuši PSRS Prokuratūras
iestāžu darbinieki. Tādējādi LPSR Prokuratūrai kā
vienīgā iespējamā ieslodzījuma vieta palika VDK
izolators. Vien atsevišķos rajonos, kā, piemēram,
Krāslavas, līdz pat augusta pučam darbojās
PSRS Prokuratūra.

No 1991. gada 1. janvāra Latvijas miliciju
pilnībā sāka finansēt no Latvijas budžeta.
Milicijā strādājošajiem tika nedaudz palielinātas
algas. Ar šīsdienas acīm skatoties, protams,
politiski tālredzīgāk būtu bijis šos darbiniekus
ar ievērojamu atalgojuma kāpinājumu piesaistīt
Latvijai.
Tā kā vēl nebija pieņemts likums „Par policiju”
un Izglītības likums, Policijas augstskolas
vietā ar Latvijas Republikas Ministru padomes
lēmumu Nr. 141 1991. gada 22. maijā
izveidoja Iekšlietu ministrijas akadēmiju. Tika
noteikts, ka iekšlietu ministra pirmais vietnieks
Z. Indrikovs vienlaicīgi ir arī Iekšlietu ministrijas
akadēmijas priekšnieks. 1992. gada 4. maijā ar
Latvijas Republikas Ministru padomes lēmumu
Nr. 160 tā tika pārdēvēta par Latvijas Policijas
akadēmiju, un Z. Indrikovs turpināja to vadīt līdz
pat 2003. gadam.
1990. gadā tika gatavota koncepcija, kā pāriet
no milicijas uz policiju, un 1990. gada augustā
pieņēma lēmumu ar norādi, ka ir jāsagatavo
likums „Par policiju”. Šī likuma pamatautors bija
tā laika IeM pirmais vietnieks Z. Indrikovs, kurš
jau 1988. gadā sāka pētīt pirmās brīvvalsts
policijas normatīvo aktu regulējumu un citu
valstu pieredzi. Likumprojekts tika izplatīts plašai
apspriešanai un saņēma daudz priekšlikumu
pat no ierindas miličiem. 1991. gada 4. jūnijā
tika pieņemts likums „Par policiju”. Kaut arī tas
bija paredzēts kā pārejas laika likums, tas vēl
aizvien nosaka policijas jēdzienu, uzdevumus,
darbības principus un vietu valsts pārvaldes
un pašvaldības iestāžu sistēmā, policijas
pienākumus, tiesības, struktūru, kompetenci,
policijas darbinieka tiesisko aizsardzību,
darbības garantijas, atbildību, finansēšanas,
materiāltehniskās apgādes kārtību, kā arī
policijas darbības uzraudzību un kontroli.

1990. gada 4. maijā Latvijas
Republikas Augstākā padome
pieņēma likumu „Par Latvijas
Republikas neatkarības
atjaunošanu”. Likuma 6. pants
noteica: „Uzskatīt par iespējamu
pārejas periodā piemērot
Latvijas PSR Konstitūcijas
normas un citus likumdošanas
aktus, kas šīs Deklarācijas
pieņemšanas brīdī darbojas
Latvijas teritorijā, ciktāl tie nav
pretrunā ar Latvijas Republikas
Satversmes 1., 2., 3. un 6. pantu.”
Līdz ar šo likumu PSRS likums
par miliciju zaudēja spēku un
milicijas darbībai vairs nebija
likumiska pamata.
Lai likums „Par policiju” sāktu
darboties, vajadzēja pieņemt
daudzus un dažādus normatīvos
aktus, izstrādāt un apstiprināt
dienesta gaitas reglamentu
un zvērestu, bija jārisina tik
būtisks jautājums kā policistu
formas tērpa izveidošana un
apstiprināšana.
Latvijas Republikas Valsts
policijas speciālās dienesta
pakāpes 1991. gada 1. augustā
pirmie saņēma Iekšlietu
ministrijas akadēmijas kursanti,
viņi arī pirmie saņēma jaunos
formas tērpus un pirmie, tajos
tērpti, deva zvērestu.
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Nobeigums
Ja kāds ir bijis tik pacietīgs un šo grāmatu
ir izlasījis līdz beigām – apsveicam!
Ja lasījāt tikai dažas no uzrakstītajām
nodaļām un izpētījāt fotogrāfijas – arī
priecājamies! Mūsu mērķis bija nedaudz
ieskatīties policijas pagātnē un tagadnē,
parādīt jums mazliet no policijas ikdienas
darba.
Saka, ka vēstures liecības ir tas, kas
uzrakstīts un atstāts nākamajām
paaudzēm, jo atmiņas gaist. Šis bija
mūsu mēģinājums atstāt ko paliekošu
un skaistu par Valsts policijas darbu.
Savā ziņā no dažādiem skatpunktiem
mēģinājām aprakstīt policijas
struktūrvienību darbu un galvenos
vēsturiskos pagrieziena punktus. Mēs paši
gribētu, lai šajā rakstu krājumā sāktais
darbs pie policijas vēstures izpētes,
galveno funkciju un struktūrvienību
apraksta tiktu turpināts. Priecāsimies,
ja tas izdosies! Varbūt nākamā grāmata
par Valsts policiju būs digitāla un to lasīs
tikai elektroniski, noskenējot pirkstu
nospiedumus? Mēs nezinām nākotni,
taču galvenais, ka skatāmies uz priekšu
un nepārtraukti maināmies uz augšu,
kalpojot sabiedrībai!

Mūsu darbs – Jūsu drošībai!
Autoru kolektīvs
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