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O, kalpu tauta! Saldā priekā trīc
Tev mugura, kad saimnieks tevi nesit,
Bet tavus brāļus. Gaidot zobus ņirdz,
Lai kristu brāļa asiņainā skaustā,
Jo kunga rokā goda zīme mirdz,
Ko viņš tev kaklā kārs, kad miesa dzelzīm šaustā
Beigs raustīties.

Vizma Belševica, „Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas 
hronikas malām”
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PRIEKŠVĀRDS

Pirmo un vienīgo reizi es ar šo cilvēku satikos tiesas zālē. Šķiet, viņš 
skaitījās savas dzīvesbiedres (nezinu, oficiālās vai neoficiālās, un kas 
man par daļu) draudzenes advokāts, bet es biju liecinieka statusā. 
Protams, par Romualdu Vonsoviču biju dzirdējis jau iepriekš. 

No kāda žurnāla atmiņā bija palikusi šī cilvēka lielība par padomju 
okupācijas laikā – kad viņš pildīja šīs okupācijas varas “tautas 
tiesneša” pienākumus – viņa personiski piespriestiem nāves sodiem.

Runātīgu juristu aprindās bija dzirdēts nepievilcīgs stāsts par to, cik 
ilgi un mokoši šī kunga iepriekšējā sieva mirusi no smagas slimības, 
cik atbaidoša bijusi viņa uzvedība šajā laikā un cik grūti viņam 
joprojām esot palaist garām gandrīz vai jebkurus sešpadsmitgadīgus 
brunčus.

Un, protams, mediju informācija, no kuras diezgan nepārprotami 
izrietēja – pēc pretrunīgā mērgļa Andra Grūtupa tieši šis glumā 
paskata kungs pamatoti vai nepamatoti tiek uzskatīts par jauno 
“lietu kārtotāju” Augstākās tiesas tiesnešu aprindās un ne tikai tajās.

Viena lieta – kaut ko dzirdēt vai izlasīt presē, pavisam cita – skatīt 
klātienē.

Arī iepriekš man bija gadījies būt tiesas zālēs, bet vēl nekad 
nebiju redzējis, ka advokāts atļaujas pret tiesnesi un citiem 
prāvas dalībniekiem izturēties tik familiāri. Pat vairāk – tēvišķīgi 
aizgādnieciski pret vieniem, uzsvērti augstprātīgi pret otriem.
Bet tas vēl nebija nekas, salīdzinot ar brīdi, kad Vonsoviča kungs 
ķērās pie uzstāšanās. 
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Iepriekš es biju dzirdējis par to, ka tiesās valda sacensības princips. 
Kurš atrod labākos argumentus un tos pārliecinošāk izklāsta, tas arī 
prāvā uzvar. Tā vismaz tam teorētiski vajadzētu būt. 

Šeit notika kaut kas pilnīgi cits. Manā ieskatā advokāts Romualds 
Vonsovičs vienkārši meloja, bez mazākās kautrēšanās sagrozot faktus 
un, šķiet, nemaz neuztraucoties par meliem – tik primitīviem, ka tos 
nevarēja nepamanīt arī tiesnese.

Godīgi sakot, es vairs neatceros, kā šī prāva beidzās. Taču atceros 
sajūtu pēc šīs tiesas sēdes. 

Man nelika mieru jautājums – kā tas vispār ir iespējams? Kā tiesas 
priekšā var melot tik lietišķi un nekaunīgi? Kā var izrādīt tādu 
necieņu pret tiesu – un kāpēc tiesa to uztver tik normāli, pat 
pašsaprotami? 

Un vēl – kāpēc šādi cilvēki Latvijas Republikas tiesu sistēmā jūtas tik 
komfortabli? Kāpēc viņi var diktēt savus nosacījumus izmeklētājiem, 
prokuroriem, tiesnešiem? Vai vidusmēra Latvijas pilsonim, kurš 
nav gatavs pakļauties un maksāt šādiem te vonsovičiem, taisnība ir 
neaizsniedzama?

Es ielūkojos Romualda Vonsoviča oficiālajā biogrāfijā viņa paša 
advokātu biroja mājas lapā. Šur tur patiesība, šur tur meli, šur tur šis 
tas noklusēts. 

Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes Izmeklēšanas daļas izmeklētājs 
(1981.–1984. g.). Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis 
(1984.–1986. g.). LR Augstākās tiesas tiesnesis (1986.–1992. g.). 
Zvērināts advokāts (kopš 1993. g.). Zvērinātu advokātu biroja 
“Lejiņš, Torgāns un Vonsovičs” partneris (1994.–2005. g.). Tā tur 
bija rakstīts.
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Daiļrunīgāks par uzrakstīto bija noklusētais – un šīs noklusēšanas 
domājamie iemesli. 

1984. gadā Rīgā nebija nekāda Centra rajona. Bija Kirova rajons un 
Kirova rajona tautas tiesa, kurā okupācijas varai uzcītīgi kalpoja un 
tās likumu pārkāpējus sodīja tautas tiesnesis Romualds Vonsovičs.

Arī 1986. gadā, kad Romualds Vonsovičs saskaņā ar viņa oficiālo 
biogrāfiju esot sācis strādāt par “LR Augstākās tiesas” tiesnesi, 
šādas tiesas nebija. Bija Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Augstākā tiesa, līdz kuras tiesneša postenim ātri vien bija uzkalpojies 
biedrs Vonsovičs.

Kāpēc gan tagadējais advokāts tik centīgi mēģina nomaskēt savus 
kolaboranta gadus padomju okupācijas varas laikā? Ko tieši viņš 
mēģina paslēpt no sabiedrības acīm un no tās atmiņām?

Sameklēt atbildes nenācās viegli. Kā izrādījās pēc ilgākas sarakstes 
ar Nacionālā arhīva vadību un pēc vairākām nedēļām darba arhīva 
lasītavā, vai nu Romualds Vonsovičs ir bijis vislaiskākais padomju 
Latvijas Augstākās tiesas tiesnesis, vai arī liela daļa viņa izskatīto lietu 
un taisīto spriedumu ir tikusi mērķtiecīgi iznīcināta. Tāds vismaz ir 
mans viedoklis un mans secinājums.

Ja var ticēt Nacionālajā arhīvā atrodamajiem Latvijas PSR Augstākās 
tiesas nolēmumiem, kur lēmēju vidū ir bijis arī padomju tautas 
tiesnesis Romualds Vonsovičs, viņš lielākoties nodarbojies ar 
sadzīvisku kaušļu, zagļu un atsevišķu laupītāju lietu izskatīšanu. Tas 
gandrīz viss.

Vēl vairāk, Latvijas PSR Augstākās tiesas prezidija nolēmumu 
mapēs vismaz man tā arī neizdevās atrast ziņas ne par vienu no tiem 
nāvessodiem, par kuru piespriešanu savulaik vēl padomju presē bija 



8

izlielījies toreizējais padomju tautas tiesnesis, biedrs  
Romualds Vonsovičs.

Tomēr ne jau visu izdevies “iztīrīt”. Šajā grāmatā ir atrodami 
kopumā vairāk nekā trīsdesmit Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas tiesu nolēmumi, kurus ir taisījis vienpersoniski biedrs 
Vonsovičs vai kuru taisīšanā viņš ir piedalījies.

Cietumsods par necieņu pret Latvijas PSR karogu. Maigi sodi 
izvarotājiem un slepkavām – un īsti principiāla stingrība pret 
cilvēkiem, kuri iedomājās padomju varas apstākļos nodarboties 
ar privāto uzņēmējdarbību. Bargi spriedumi par “bezstrādes 
ienākumu gūšanu”, par “parazītisku dzīvesveidu”, par “spekulācijas 
mēģinājumu” un vēl, un vēl.

Nosacīti sodi nolaidīgam ārstam, kura dēļ cietušais paliek bez 
dzimumlocekļa, un peldēšanas trenerēm, kuras nepamana, kā acu 
priekšā noslīkst bērns. Un bargi cietumsodi par trīspadsmit rubļus 
vērtu produktu zādzības mēģinājumu un par somas ar produktiem 
nozagšanu dzērumā. Viss tieši tāpat kā mūsu dienās – biedrs 
Vonsovičs un viņam līdzīgie padomju varas balstītāji savu likuma un 
taisnīguma izpratni ir paņēmuši līdzi uz mūsu dienām un inficējuši 
ar to visu mūsdienu Latvijas Republikas tieslietu sistēmu. 

“Par mums runā mūsu darbi un sasniegtais,” rakstīts bijušā biedra, 
tagadējā kunga advokātu biroja mājas lapā. Šie brīnumainā kārtā 
saglabājušies spriedumi ne tikai runā, bet arī apsūdz uzticamo 
padomju varas kolaborantu Romualdu Vonsoviču.  
Un turpinājums sekos.

Lato Lapsa
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Pēc uzvaras pār nacistisko Vāciju Nirnbergas tiesā tika tiesāti ne tikai 
tie kara noziedznieki, ar kuriem parasti asociējas šis vēsturiskais tiesas 
process, bet arī virkne citu nacistiskās Vācijas amatpersonu, bez kurām 
Hitlera režīma pastāvēšana un zvērības nebūtu bijušas iespējamas. 

Viens no šiem tā sauktajiem pavadošajiem Nirnbergas Starptautiskā 
tribunāla procesiem bija veltīts speciāli hitleriskās Vācijas tiesnešiem. 
Līdzība starp PSRS un hitleriskās Vācijas totalitārajiem režīmiem 
vairs, šķiet, nevienam nav jāpierāda, arī Latvijas Satversmē starp 
tiem ir likta skaidra vienādības zīme, atšķirība tikai tā, ka PSRS 
totalitārā režīma uzturētāji diemžēl nav tiesāti starptautiskā tribunālā 
un daudzi no viņiem pēc Latvijas neatkarības atgūšanas visnotaļ 
ērti iekārtojušies viņiem agrāk ideoloģiski tik ļoti nepieņemamajā 
kapitālisma dzīvē.

Būt par tiesnesi vai prokuroru vienmēr ir izvēle – personiska izvēle 
pat totalitārā režīmā un pat dažādu juridisko profesiju ietvaros. 
Neviens ar varu nedz hitleriskajā Vācijā, nedz Padomju Savienībā 
nevienu nespieda kļūt par tiesnesi, kur nu vēl par Augstākās 
tiesas tiesnesi. Tas bija ne tikai pašam jāgrib, bet vēl vairāk – sava 
piemērotība tik augstam un svarīgam amatam jāapliecina ar uzticību 
komunistiskajiem ideāliem, un šī uzticība jāpierāda ar darbiem 
daudzu gadu garumā. 

Augstākās tiesas tiesneši vienmēr un visur ir elite un paraugs 
citiem tiesnešiem. Neapšaubāmi arī komunistiskā totalitārisma 
varas apstākļos šie bija režīmam visuzticamākie un ideoloģiski 
visizglītotākie tiesneši – ne tikai tādi, uz kuriem režīms varēja 
paļauties, bet kuri kalpo par paraugu citiem.

KOLABORĀCIJAS
PRETĪGAIS VIEPLIS
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Tiesnešu, īpaši Augstākās tiesas tiesnešu, loma totalitāro režīmu 
uzturēšanā, tiesiskuma ilūzijas radīšanā un vispārējās baiļu 
atmosfēras nodrošināšanā bija tik nozīmīga, ka hitleriskās Vācijas 
gadījumā viņi tika tiesāti līdzās kara noziedzniekiem. Tiesneši 
un prokurori ne tikai uzturēja totalitāro – Latvijas gadījumā arī 
okupācijas – režīmu, bet bija būtisks tā ideoloģijas balsts. 

Tāpat kā Hitlera režīma tiesneši, arī PSRS režīma tiesneši tiesāja 
cilvēkus par noziegumiem, kas vispār nebūtu iedomājami par 
noziegumiem nekur citur pasaulē, nekur ārpus konkrētajām 
totalitārajām sistēmām, kuru kriminālkodeksos bija ieviesti tīri 
ideoloģiski panti. Šīs grāmatas „varonis” Romualds Vonsovičs, 
piemēram, piesprieda reālus cietumsodus par parazītisku 
dzīvesveidu, spekulāciju vai bezstrādes ienākumiem, proti, 
nodarījumiem, kas nav iedomājami un pat vispār nav saprotami 
ārpus komunistiskās ideoloģijas ietvariem. 

Latvijā pēdējā laikā daudz runājam par VDK ziņotājiem, kuri 
vairākumā gadījumu neapšaubāmi rīkojušies nelietīgi, slepus 
ziņojot par saviem tuvākajiem, taču būtu pilnīgi nepamatoti visu 
kolaborācijas jautājumu reducēt tikai uz viņiem. 

Tāpat kā hitlerisko režīmu nebalstīja tikai gestapo un tas 
nepastāvēja, vienīgi pateicoties SS, arī PSRS totalitāro režīmu 
neuzturēja pie dzīvības vienīgi VDK un tās ziņotāji. Ir pat zināms 
pamats apgalvot, ka ziņotāji veidoja zemāko, lai arī bieži vien 
visnožēlojamāko kolaborantu līmeni, kas jebkurā gadījumā vienmēr 
bija cieši saistīts ar visiem pārējiem represīvās totalitārās sistēmas 
elementiem. Izmeklētāji, prokurori un tiesneši, kuri uz šo ziņojumu 
pamata tiesāja, lika cietumos, salauza cilvēku dzīves, ir kā “vārdi, 
kurus no dziesmas neizmetīsi”. Bez viņiem komunisma, tāpat kā 
nacisma, režīms nevarētu pastāvēt. 
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Tieši tiesneši bija tie, kuri ar saviem spriedumiem apspieda pašu 
mazāko pretestības vai nepakļaušanās iespējamību pat vissīkākajās 
lietās. Spriedumi ideoloģiskajās lietās bija ļoti bargi, piemēram, 
Romualds Vonsovičs atstāja spēkā trīs gadu cietumsodu astoņdesmit 
divus (!) gadus vecai sirmgalvei par spekulēšanu. 

Mūsdienās starp cilvēkiem, kam palaimējies piedzimt jau pēc PSRS 
sabrukuma, ne tuvu ne visi sapratīs, ko nozīmē spekulēšana un 
kāpēc tā Padomju Savienībā bija tik smags noziegums. To arī nevar 
saprast, ja jums ir sveša komunistiskā ideoloģija un sociālistiskās 
dzīves normas totalitārajā PSRS, savukārt, ja jūs esat komunistiskās 
ideoloģijas sardzē, tad, saprotams, pat astoņdesmit divus gadus veca 
sirmgalve nav pelnījusi nekādu žēlastību. Sievietei tik cienījamā 
vecumā piespriest trīs gadu reālu cietumsodu, atklāti sakot, līdzinās 
mūža ieslodzījumam, un šis spriedums varbūt pat izvērtās par vienu 
no tiem slavenajiem nāvessodiem, kurus Vonsovičs esot piespriedis. 

Tikai vēlreiz, lai ir pilnīgi skaidrs, – šis grūti aptverami cietsirdīgais 
spriedums ir nevis kādam slepkavam vai izvarotājam, bet 
astoņdesmit divus gadus vecai sirmgalvei par tirgošanos ar alkoholu! 
Kādam citam vīrietim par tādu pašu noziegumu, proti, trīs alkohola 
pudeļu tālākpārdošanu par dārgāku cenu, Vonsovičs piesprieda 
divus gadus cietumsoda un mantas konfiskāciju. 

Cilvēkam, kurš nevienu nenogalināja, nevienam nenodarīja nekādu 
kaitējumu, divi gadi cietumā un mantas konfiskācija par trīs pudeļu 
pārdošanu! Par spekulāciju, kuru par noziegumu vispār padara tikai 
un vienīgi ideoloģija!

Ideoloģiskos iemeslus, kāpēc īsteni komunistiskie tiesneši sprieda 
ļoti bargus sodus par ideoloģiskajiem pantiem, bet bieži vien samērā 
maigus īstiem kriminālistiem, zagļiem, slepkavām un izvarotājiem, 
kā to darīja arī Vonsovičs, labi aprakstījis Aleksandrs Solžeņicins 
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grāmatā “Gulaga arhipelāgs”. Īstens padomju tiesnesis māk izšķirt, 
kādi noziegumi apdraud režīmu un kas ir “parasts krimināls”.

Vonsovičs šajā ziņā nav ne ar ko īpašs, viņš vienkārši ir ļoti centīgs 
PSRS okupācijas varas kolaborants, kurš ar katru savu spriedumu 
ietur nevainojamu ideoloģisko līniju. 

Totalitārismu ne velti tā dēvē, jo kontrole un uzraudzība tajā bija 
totāla, ne mazākā atkāpšanās no valdošās ideoloģijas normām nebija 
iespējama, un, lai tas tā būtu – lai kontrole un bailes būtu totālas 
–, bija nepieciešami tiesneši, kas lika cietumā par vismazākajām 
novirzēm no atļautajām normām un pat par netiešu izvairīšanos 
no totalitārās kontroles – piemēram, piesprieda reālus cietumsodus 
stingra režīma kolonijā par parazītisku dzīvesveidu, kā to darīja 
tiesnesis Romualds Vonsovičs. 

Parazītisks dzīvesveids ir vēl viens ideoloģisks PSRS un LPSR 
Kriminālkodeksa pants, kurš likumā nonācis pa taisno no Ļeņina 
darbiem. Viens no centrālajiem komunisma lozungiem – no katra 
pēc spējām, katram pēc vajadzībām – nepieļauj, ka darbspējīgs 
cilvēks varētu nestrādāt un nepiedalīties komunisma celšanā. Tāpēc 
arī Vonsovičam, lai notiesātu cilvēkus ar reāliem cietumsodiem, 
pietiek spriedumā secināt, ka persona, lai arī ir darbspējīga, tomēr 
nav strādājusi valsts darbā. Viss. Spriedums uz pusotras lapiņas un 
cietums.

Visa pasaule savulaik zināja slaveno tiesas procesu pret dzejnieku 
Josifu Brodski, kurš 1964. gadā arī tika notiesāts par parazītisku 
dzīvesveidu. Pat padomju tiesnese Saveļjeva no Ļeņingradas pilsētas 
Džeržinska rajona tiesas uz kādu brīdi kļuva pazīstama visā pasaulē 
un ir ierakstījusi savu vārdu vēsturē, pateicoties šai absurdajai prāvai, 
kas iemiesoja visu padomju režīma kroplo, ideoloģizēto totalitāras 
valsts tiesiskumu.
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Taču tikai aiz dzelzs priekškara cilvēkiem likās, ka tas ir kas īpašs.
Romualds Vonsovičs, kā redzams, Latvijā cilvēkus par parazītisku 
dzīvesveidu lika cietumā vēl pat astoņdesmitajos. Bargi spriedumi 
saskaņā ar šo arī tikai un vienīgi ideoloģiski pamatoto pantu bija 
būtiska PSRS totalitārā režīma kontroles sistēmas sastāvdaļa. 
Dzīvošana bez pieraksta, bez pastāvīgas dzīvesvietas, nestrādāšana 
valsts darbā un darba nemeklēšana, proti, nepakļaušanās visām 
režīma totālās kontroles prasībām un komunistiskās ideoloģijas 
nepieņemšana bija pietiekams pamats, lai nonāktu cietumā. 

Tāpat kā citos Vonsoviča spriedumos par spekulāciju vai bezstrādes 
ienākumu gūšanu, arī šeit ir noziegumi bez cietušā, bez jebkāda 
kaitējuma, tikai un vienīgi par nebūšanu ideoloģiski perfektam 
PSRS pilsonim, par nepakļaušanos komunistiskās ideoloģijas 
prasībām, par vismazāko brīvības izpausmi. 

Jāpiezīmē, ka Vonsovičs kā cītīgs okupācijas režīma kolaborants ir 
īpaši vērtīgs režīmam, jo ir latvietis. Latvietis, kurš par ideoloģiskiem 
pantiem liek cietumā citus latviešus. Okupācijas režīmam tas ir 
svarīgi. Ir svarīgi, ka tie ir ne tikai okupanti, ne tikai krievi, kuri 
nodrošina okupācijas totalitāro varu, – tie ir vietējie kolaboranti, 
latvieši, tādi vonsoviči, jo tas it kā piešķir režīmam kaut nedaudz 
leģitimitātes. 

Okupācijas režīms šādi rada šķietamību, ka tā nav sveša vara, tā 
ir jūsu pašu latviešu vara, brīvprātīga pašu vēlme pēc komunisma 
un par visām zvērībām esat atbildīgi jūs paši – izsūtāmo sarakstus 
parakstīja latvietis, jūsu mīļotais rakstnieks Lācis, sirmgalvi cietumā 
iemeta jūsu pašu latvietis Vonsovičs, kultūras nama direktoru arī 
notiesāja nevis kādi tur krievi, bet jūsu pašu Vonsovičs.
Kolaborācija, protams, ir smaga tēma, kurā ir svarīga nācijas spēja uz 
pašrefleksiju un, galvenais, uz atklātu sarunu par to, jo tikai tā mēs 
kā nācija varam cerēt kļūt stiprāki un nepieļaut šādas  
situācijas nākotnē.



14

Kolaborācijai ir daudz dažādu seju. Ne katrs, kurš vienkārši dzīvoja 
tajā laikā (un necīnījās pret režīmu ar ieročiem rokās), uzskatāms par 
kolaborantu. Daudzi, pat būdami augstos amatos, pamanījās nedarīt 
ļaunu un palīdzēt savai tautai un tautiešiem arī šajos apstākļos. 
Tagad mēs zinām, ka bija daudz tādu, kuri, pat neskatoties uz 
spiedienu un draudiem, atteicās sadarboties ar VDK. 

Vienlaikus tam ne katru, kuru piespieda, iebaidīja, salauza, es 
uzdrīkstētos nosodīt, taču starp daudzajām kolaborācijas sejām ir arī 
viennozīmīgi nodevīgais un pretīgais kolaborācijas vieplis. Tie ir tie 
latvieši, kuri bija gatavi lauzt pilnīgi nevainīgu cilvēku dzīves, mest 
cietumos savus tautiešus par ideoloģiskiem noziegumiem, lai tikai 
būtu augstā amatā, godā, lai tikai stiprinātu komunistisko režīmu 
un okupācijas varu. 

Romualds Vonsovičs pieder pie šiem otrajiem, pie visglumākajiem, 
vispretīgākajiem un nelietīgākajiem kolaborantiem, un kā viens 
no viņiem pavisam konkrēti ir postījis nevainīgu cilvēku dzīves 
okupācijas režīma vārdā, tikai un vienīgi šā režīma stiprināšanas un 
personiskās karjeras dēļ. 

Manuprāt, mums visiem vajadzētu apdomāt, kā tas nākas, ka 
latviešu tauta savā ziemeļnieciskajā iecietīgumā pēc visa, kas noticis, 
tomēr ļauj šādiem okupantu kolaborantiem zelt un plaukt arī 
mūsdienās, iegādāties vienu Mežaparka māju pēc otras un tikai 
augstprātīgi pasmīnēt, kad kāds piemin viņu komunistisko pagātni.

Jurģis Liepnieks
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I DAĻA

Latvijas PSR Rīgas pilsētas  
Kirova rajona tautas tiesneša 
Romualda Vonsoviča  
spriedumi 1985. – 1987. gadā
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Šis ir vienīgais padomju tiesneša Romualda Vonsoviča spriedums, 
kas nav anonimizēts: Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesas 
tiesnesis R. Vonsovičs 1986. gada 13. jūnijā izskata Rīgas 
elektromehāniskās rūpnīcas kultūras nama direktora Andreja Ahuna 
krimināllietu, kurā viņš apsūdzēts par “ļaunprātīgu dienesta stāvokļa 
izmantošanu mantkārīgā nolūkā un personiskas ieinteresētības 
dēļ”, kaut patiesībā – par rīcību, lai spētu samaksāt par estrādes 
mākslinieku uzstāšanos kultūras nama pasākumos. Vairāk nekā 
desmit gadus A. Ahuns bija pierakstījis nostrādātās stundas 
un fiktīvus darbiniekus kultūras nama pašdarbības ansamblim 
“Harmonija”, bet aprēķināto un izmaksāto naudu izmantojis citām 
kultūras nama vajadzībām, lielākoties pazīstamu un talantīgu 
mākslinieku – aktieru, mūziķu u. c. – piesaistei kultūras nama 
“Poētiskās kafejnīcas” pasākumiem. Spriedumā sīki uzskaitīts, 
kad, kam un cik lielas summas fiktīvi aprēķinātas, kā arī kam un 
cik nelegāli izmaksātas. Kopā A. Ahuns padomju tautas tiesneša 
R. Vonsoviča ieskatā desmit gadu laikā bija izlietojis vairāk nekā 
72 tūkstošus rubļu. Par naudas saņemšanu bez parakstīšanās par 
piedalīšanos “Poētiskajā kafejnīcā” liecinājuši tādi ļaudis kā Z. 
Liepiņš, M. Zīvere, I. Vanzovičs, L. Krivāns, R. Zagorskis, V. Šoriņš, 
H. Ritenbergs, A. Kukuvass, Ž. Siksna u. c. sabiedrībā pazīstami 
mākslinieki. Kultūras nama direktoram padomju tiesnesis R. 
Vonsovičs piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem un sešiem 
mēnešiem vispārēja režīma labošanas darbu kolonijā.

TRĪSARPUS GADU CIETUMSODS 
KULTŪRAS NAMA DIREKTORAM
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1985. gadā Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas tautas tiesnesis 
R. Vonsovičs izskata krimināllietu par gāzētā ūdens automātu 
izlaupīšanām grupā dzērumā un piespriež šādam noziegumam 
pietiekami bargus sodus. Tiek notiesāti septiņi grupas dalībnieki 
– divas sievietes un pieci vīrieši, bet grupas vadoni R. Vonsovičs 
atzīst par izmeklēšanā nenoskaidrotu personu. Tiesas spriedumā 
sīki aprakstīts, kurā laikā kurus gāzētā ūdens automātus grupa 
aplaupījusi, kurš stāvējis uz vakts un kurš veicis automāta 
atvēršanu un naudas kasetes izņemšanu, kā arī kur tikušas iebērtas 
nolaupītās vienas un trīs kapeiku monētas. Par vainu mīkstinošu 
apstākli vairumam notiesāto atzīts tas, ka viņi nožēlo izdarīto un 
izmeklēšanas laikā sākuši atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Tomēr 
tautas tiesnesis R. Vonsovičs piespriež gan trīs gadu ieslodzījumu 
vispārēja režīma labošanas darbu kolonijā, gan divus gadus 
ieslodzījuma nosacīti, gan gadu un sešus mēnešus labošanas darbu, 
kā arī naudas līdzekļu piedziņu.

PAT TRĪS GADU CIETUMSODS PAR GĀZĒTĀ 
ŪDENS AUTOMĀTU APLAUPĪŠANU
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1985. gada 17. jūlijā padomju tautas tiesnesis R. Vonsovičs 1954. 
gadā dzimušajam Edgaram L. par klaidonību un parazītisku 
dzīvesveidu piespriež gadu un sešus mēnešus stingra režīma 
labošanas darbu kolonijā ar piespiedu ārstēšanos no alkoholisma. 
Tiesneša ieskatā apsūdzētā noziegums bijis tas, ka viņš ilgstoši 
nekur nav strādājis un bijis bez noteiktas dzīvesvietas, turklāt guvis 
bezstrādes ienākumus, nododot tukšo taru. Notiesātais nav strādājis 
kopš brīža, kad saslimis ar tuberkulozi. Tautas tiesneša R. Vonsoviča 
loģika: tuberkulozniekam – “parazītam” piespriežams ar brīvības 
atņemšanu saistīts sods, jo nav pārliecības, ka, piemērojot mīkstāku 
sodu, tiks panākta viņa labošanās. 

PUSOTRA GADA CIETUMSODS PAR  
“PARAZĪTISKU DZĪVESVEIDU”
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1986. gada 26. aprīlī Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas tiesnesis  
R. Vonsovičs 1942. gadā dzimušajam Nikolajam R. par parazītisku 
dzīvesveidu un izvairīšanos no sabiedriski derīga darba piespriež 
brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, nosakot 
soda izciešanu stingra režīma labošanas darbu kolonijā. Pēc 
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas 1983. gada decembrī apsūdzētais 
pusgadu nekur neesot strādājis un eksistējis uz citu personu rēķina.  
R. Vonsoviča taisītajā spriedumā detalizēti aprakstītas Nikolaja 
R. nozieguma sastāvdaļas: pusotru mēnesi viņš strādājis rūpnīcā 
“Rigaseļmaš”, bet par neattaisnotu darba kavējumu no turienes 
atlaists; viņam izteikts oficiāls brīdinājums par nestrādāšanu un 
parazītisku dzīvesveidu; pēc atbrīvošanas viņš sācis dzīvot pie savas 
tagadējās sievas, ar kuru apprecējies 1984. gada augustā; aizņēmies 
naudu no komunālā dzīvokļa kaimiņienes, bet nav atdevis. 

CIETUMSODS PAR “EKSISTĒŠANU  
UZ CITU PERSONU RĒĶINA”
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1986. gada 25. februārī Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas tiesnesis 
R. Vonsovičs pieņem lēmumu nodot tiesājamā Nikolaja O. lietu 
izskatīšanai biedru tiesā darbavietā – namu pārvaldē, lai “pieņemtu 
sabiedriskās ietekmēšanas mērus”. “Noziedznieka” vaina padomju 
tiesneša acīs bija tā, ka viņš no namu pārvaldes priekšnieka, ar kuru 
strādāja vienā kabinetā, vairākas reizes bija paņēmis veidlapas un 
viltojis namu pārvaldes priekšnieka, kā arī arodbiedrības priekšnieka 
parakstus un uzlicis zīmogus uz izziņas, kas atļautu viņam strādāt 
amatu apvienošanas kārtībā. Tādā veidā viņš vairākas reizes rīkojies 
vairākus gadus pēc kārtas un iekārtojies vairākās darba vietās par 
elektriķi…

KRIMINĀLNOZIEGUMS – VILTOJA IZZIŅAS,  
LAI DRĪKSTĒTU VAIRĀK STRĀDĀT
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1985. gada 24. jūlijā Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas tiesnesis  
R. Vonsovičs piespriež 100 rubļu naudas sodu 1942. gadā 
dzimušajam Viktoram G. par kriminālnoziegumu – dzīvošanu 
bez pieraksta. Apsūdzētais bija trīs reizes administratīvi sodīts 
par dzīvošanu bez pieraksta, taču nebija ņēmis to vērā. Tādēļ 
tika ierosināta krimināllieta. R. Vonsovičs gan uzskata, ka nav 
nepieciešams “noziedznieku” izolēt no sabiedrības, jo viņš 
meklē pastāvīgu darbu, labprātīgi ārstējas no alkoholisma un 
oficiāli reģistrējis laulību ar sievieti, pie kuras dzīvo, kā arī kārto 
dokumentus, lai varētu pie viņas pierakstīties.

NOZIEGUMS – DZĪVE 
BEZ PIERAKSTA
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Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesas tiesnesis 
R. Vonsovičs 1985. gada 28. martā piesprieda labošanas darbus 
darbavietā ar 15% mēnešalgas ieturējumu un materiāli atbildīga 
darba veikšanas aizliegumu uz vienu gadu 1933. gada 12. maijā 
dzimušajai rīdziniecei, Rīgas Centrālā universālveikala kasierei 
Feodosijai A. Viņas noziegums R. Vonsoviča un padomju likuma 
izpratnē bija spekulācija: 1984. gada februārī Feodosija A. Maskavā 
bija nopirkusi divdesmit divas tējas “Možums” (“Bodrostj”) paciņas 
par 2,88 rubļiem gabalā, divas paciņas izlietojusi pati, vienu 
pārdevusi paziņai, bet pārējās deviņpadsmit pēc vairākiem mēnešiem 
divos piegājienos – jūlijā un decembrī – pārdevusi par veseliem 
septiņiem rubļiem gabalā, tādējādi kopā gūstot vairāk nekā simt 
rubļu lielu peļņu. Tiesā liecinieces bija Feodosijas A. darbabiedrene 
un pašas meita, bet darbavietas raksturojumā norādīts, ka viņai ir 
bijuši vairākkārtīgi darba disciplīnas un tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumi.

NOZIEDZNIECE TĒJU NOPIRKA PAR NEPILNIEM 
TRIM RUBĻIEM, BET PĀRDEVA PAR SEPTIŅIEM
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Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas tiesnesis  
R. Vonsovičs 1986. gada 1. aprīlī piesprieda divarpus gadu 
ieslodzījumu stingrā režīma cietumā un mantas konfiskāciju 
Lietuvas pilsētas Šauļu iedzīvotājam, 1964. gada 15. martā 
dzimušajam un jau iepriekš par laupīšanu sodītajam Giedrjum V. 
par, tiesnešaprāt, smagu noziegumu – “spekulāciju lielā apjomā 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās”. Noziedznieks kopā ar kādu 
sievieti no čigāna Šauļos bija nopirkuši simt paššūtus kokvilnas 
kreklus ar viltotām firmas zīmēm un gatavojušies Rīgas Centrāltirgū 
tos pārdot citam čigānam, prasot par katru kreklu trīs rubļus 
vairāk un cerot uz 300 rubļu lielu peļņu, bet preču nodošanas 
brīdī pie Sporta pils Lielgabalu ielā viņu aizturējusi milicija. Vainu 
R. Vonsoviča acīs mīkstināja tas, ka netika pierādīta vairākkārtēja 
spekulācija, kā arī tas, ka Giedrjus V. pilnībā atzina un  
nožēloja izdarīto.

DIVARPUS GADU CIETUMĀ UN MANTAS  
KONFISKĀCIJA PAR MĒĢINĀJUMU  
TĀLĀKPĀRDOT SIMT KREKLUS
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1985. gada 22. novembrī Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona 
tiesas tiesnesis R. Vonsovičs ražošanas apvienības “Pirmais Maijs” 
ekspeditoram, 1941. gada 25. decembrī Daugavpilī dzimušajam 
Vladislavam M. piesprieda labošanas darbus darbavietā ar 20% 
darba algas ieturējumu uz diviem gadiem par spekulāciju ar 
džemperiem. Viņš 1985. gada 21. septembrī pie veikala “Bērnu 
pasaule” Rīgā, Revolūcijas ielā, no nenoskaidrotas personas nopirka 
sešus džemperus par 18 rubļiem gabalā, bet pēc stundas vienu no 
tiem 25. ēdnīcas telpās Suvorova ielā pārdeva par 25 rubļiem un 
gatavojās pārdot arī pārējos, taču viņu aizturēja milicijas darbinieki. 
R. Vonsovičs, taisot spriedumu, ņēma vērā to, ka noziedznieks būtu 
varējis gūt veselus 42 rubļus lielu peļņu, kā arī to, ka viņš savu vainu 
atzinis tikai daļēji un maldinājis izmeklēšanu, jo tikai atkārtotās 
nopratināšanās sācis apgalvot, ka divus džemperus nav gribējis 
pārdot, bet gan dāvināt radiniekiem.

NOZIEGUMS – NOPIRKA SEŠUS DŽEMPERUS, 
VIENU PĀRDEVA, GRIBĒJA PĀRDOT ARĪ PĀRĒJOS
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Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesnesis Romualds 
Vonsovičs 1985. gada 13. augustā par grupveida mērķtiecīgām 
darbībām, kas izpaudās, ciniski un cietsirdīgi ņirgājoties par 
meiteni, fiziski viņu ietekmējot un necienīgi pret viņu izturoties, 
notiesāja Rīgas 12. profesionāli tehniskās skolas vienas grupas 
audzēkņus – 1968. gada 16. jūlijā dzimušo Romanu B., 1968. 
gada 24. septembrī dzimušo Valentīnu Č., 1968. gada 29. maijā 
dzimušo Ināru K., 1968. gada 25. jūlijā dzimušo Jūliju R. un 1967. 
gada 23. aprīlī dzimušo Arni G. Tikai trīs no viņiem saņēma reālu 
cietumsodu – trīs un divus gadus ieslodzījumā.

Lasot tiesas materiālus, grūti saprast, kas mudināja padomju tiesnesi 
uz tik maigu spriedumu. Rudens talkas mēneša pēdējā dienā, naktī 
uz 1984. gada 28. augustu, Madonas rajona sovhozā “Vestiena” 
Rīgas 12. profesionāli tehniskās skolas audzēkņi, izmantojot to, ka 
meistars viņus nepieskatīja, savā mītnē tūristu bāzē “Klauģi” izdarīja 
grupveida noziegumu. Ap pusnakti Romans B. un Jūlija R. Arņa G. 
klātbūtnē pieprasīja savai kursabiedrenei, lai viņa izģērbjas kaila, bet, 
kad viņa vilcinājās to darīt, abi viņai sita. Kad meitene paklausīja, 
sāka sist arī Arnis G. Tad viņiem pievienojās citi jaunieši un visi 
devās uz bāzes pirti, kur Ināra K. ierosināja meiteni izvarot, taču 
puiši nepiekrita. 

MAIGI SODI PAR MEITENES  
PAZEMOŠANU ĪPAŠI VARDARBĪGĀ VEIDĀ  
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Pēc tam Ināra K. mudināja zēnus likt dzimumlocekli meitenes 
mutē. Kad Valentīns Č. tā arī izdarīja, Arnis G. sauca, lai viņa 
sūkājot to kā saldējumu. Pēc tam Ināra K. ierosināja bāzt meitenes 
dzimumorgānos pudeli, bet pudele neatradās, tāpēc izmantoja 
turpat atrastu kartupeli. Meiteni atkal sita un spārdīja ar kājām, 
galvenokārt to darīja Jūlija K. un Ināra K. Tas turpinājās arī tad, 
kad jaunieši atgriezās guļamtelpā. Meitenei tika nodarīti viegli 
miesas bojājumi, kā arī uz viņu spļāva un lika spļaudekļus uzlaizīt. 
Pāridarījumi un ņirgāšanās turpinājās aptuveni divas stundas, bet 
Ināra K. viņu sita arī vēl no rīta. Iemesls esot bijis tas, ka meitene 
talkas laikā esot draudzējusies ar vietējo puisi. 

Par šādu cinismu, vardarbību, neķītrām darbībām un cilvēka cieņu 
aizskarošu izturēšanos padomju tiesnesis Romualds Vonsovičs 
nosprieda Jūliju R. un Ināru K. atzīt par vainīgām, bet atbrīvot no 
soda. Valentīnu Č. un Romanu B. notiesāja uz trim gadiem, bet 
Arni G. uz 2 gadiem vispārējā režīma cietumā, apcietinot viņus 
tiesas zālē. 
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1986. gada 18. jūlijā Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas 
tiesnesis Romualds Vonsovičs par grupveida izvarošanu tiesāja nekur 
nestrādājošo 1968. gada 4. maijā dzimušo un palīgskolas 8 klases 
pabeigušo Žoržu R., Rīgas Vagonu depo atslēdznieku, 1968. gada 
19. jūlijā dzimušo Nikolaju F., 1966. gada 31. oktobrī dzimušo un 
nekur nestrādājošo bezpajumtnieku Igoru A., 1968. gada 8. martā 
dzimušo 723. celtniecības montāžas vilciena betonētāju Staņislavu 
R., 1968. gada 28. februārī dzimušo Oļegu M., kā arī divas 
profesionāli tehnisko skolu audzēknes – 1969. gada 16. decembrī 
dzimušo Irinu K. un 1970. gada 11. jūlijā dzimušo Ingu K. 
Jaunieši alkohola reibumā Žorža R. dzīvoklī grupā bija izvarojuši 
puiša paziņu, 1967. gada 28. martā dzimušu meiteni, kura atradās 
tā paša dzīvokļa citā istabā. Vispirms Irina K. un Inga K. iegāja pie 
meitenes, lika izģērbties, sita viņai un drēbes aiznesa prom. Tad 
istabā ienāca visi puiši, un vairāki no viņiem pēc kārtas izvaroja 
meiteni, kuru pārējie pieturēja, lai viņa nepretotos. Sadusmojies, ka 
viņam dzimumakts nav izdevies no viņa gribas neatkarīgu iemeslu 
dēļ, Žoržs R. nozaga meitenes pulksteni un ķēdīti un izmeta pa 
ceturtā stāva logu. Tādējādi notika ne tikai grupveida izvarošana pēc 
iepriekšējas norunas, bet arī zādzība, turklāt meitenei tika nodarīti 
viegli miesas bojājumi.

Taču padomju tautas tiesneša R. Vonsoviča ieskatā šis grupveida 
noziegums nekādus īpaši smagos sodus pelnījis nebija. Jauniešiem 
piesprieda divus vai trīs gadus cietumā, bet abām jaunietēm – trīs 
gadu cietumsodu, no soda izciešanas atbrīvojot un nosakot divus 
gadus ilgu pārbaudes laiku.

PAR GRUPVEIDA IZVAROŠANU –  
ARĪ TIKAI NOSACĪTI SODI
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1986. gada 12. novembrī Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova 
rajona tautas tiesnesis Romualds Vonsovičs nolasīja spriedumu 
sešām personām par neatļautu uzņēmējdarbību – sieviešu mēteļu 
šūšanas organizēšanu ar algotu darbaspēku: viena mēteļa uzšūšana 
izmaksāja 120 rubļus, bet tos tālāk pārdeva par 190 rubļiem. 
“Noziedzniekiem” tika piespriesti dažādi cietumsodi, sākot no viena 
gada un sešiem mēnešiem līdz trim gadiem vispārēja tipa labošanas 
darbu kolonijā. Tāpat katram tika noteikta konkrēta summa, kas 
konfiscējama kā nelikumīgās uzņēmējdarbības ienākums. Vairākiem 
sodītajiem tika piemērota arī mantas konfiskācija. Tika konfiscēta 
arī ražošanā un tirdzniecībā izmantotā automašīna – sestais žigulis. 

CIETUMSODI UN MANTAS KONFISKĀCIJA  
PAR SIEVIEŠU MĒTEĻU ŠŪŠANU
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Pretošanās padomju milicijas darbiniekiem padomju tiesneša 
Romualda Vonsoviča ieskatā bija nopietnāks noziegums nekā 
līdzdalība grupveida izvarošanā: 1986. gada 25. decembrī Latvijas 
PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesnesis R. Vonsovičs par 
“nepakļaušanos un pretošanos milicijas darbiniekiem” uz divarpus 
gadiem vispārējā režīma cietumā notiesāja rīdzinieku, 1970. 
gada 11. maijā dzimušo 15. profesionāli tehniskās skolas 2. kursa 
audzēkni Gunāru Š., un uz pusotru gadu – viņa kursabiedru, arī 
rīdzinieku, 1970. gada 22. februārī dzimušo Vitāliju U.
Trīs nepilngadīgie – abi notiesātie un vēl viens – 1986. gada 25. 
augustā bija saēdušies dimedrola tabletes, tām uzdzerot alu, un ap 
plkst. 21.00 apsēdušies uz ielas nožogojuma metāla margām  
P. Stučkas un Artilērijas ielas stūrī Rīgā, kur klausījušies 
magnetofonu un skaļi sarunājušies, lietojot necenzētus vārdus. 
Patrulējošie miliči viņus aicināja nokāpt no nožogojuma, viņi 
nepaklausīja. Kad milicis vienu novilka no nožogojuma, puisis 
viņam iesita ar dūri pa seju un gatavojās spert, tad bēgt. Otrs 
nolēca no nožogojuma un bēga prom, milicis viņu panāca, bet 
trešais puisis aiz rokas rāva milici nost no aizturētā un necenzēti 
lamājās. Tas viss tika kvalificēts kā nepakļaušanās un pretošanās 
milicijas darbiniekiem, un tautas tiesnesis R. Vonsovičs diviem 
“noziedzniekiem” piesprieda reālus cietumsodus.

PRETOŠANĀS MILICIJAI DZĒRUMĀ –  
NOPIETNĀKS NOZIEGUMS NEKĀ IZVAROŠANA
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Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesnesis Romualds 
Vonsovičs 1986. gada 23. oktobrī kādas milicijas nodaļas sargam, 
1952. gada 10. augustā dzimušajam Aleksandram Z., un Rīgas 
Augļu un dārzeņu bāzes šoferim, 1951. gada 1. oktobrī dzimušajam 
Jurijam K., piesprieda attiecīgi divarpus gadu un divu gadu 
ieslodzījumu pastiprināta režīma cietumā un mantas konfiskāciju 
par spekulāciju īpaši lielā apjomā. “Noziedznieki” bija uzpirkuši 
un par augstāku cenu pārdevuši tālāk amatnieku šūtus džinsus ar 
viltotām ārvalstu firmu zīmēm, kā arī meklējuši cilvēkus, kas būtu 
gatavi pirkt džinsus no viņu piegādātāja, kurš bija noorganizējis 
džinsu šuvēju grupu, – tiesa identificēja 14 cilvēkus, no kuriem 
piegādātājs bija pircis džinsus vidēji par 120 rubļiem gabalā. 
Savukārt abiem notiesātajiem viņš tos pārdeva dārgāk, toties 5–10 
rubļus samaksāja vai uzsauca iedzeršanu par atrastajiem pircējiem 
viņa paša produkcijai. Tiesa piegādātāja biznesā pierādīja peļņu no 
310 džinsiem, bet Aleksandram Z. kopš 1982. gada otrās puses un 
Jurijam K. kopš 1983. gada otrās puses līdz viņu aizturēšanai 1983. 
gada 21. decembrī pierādīja 30 džinsu tālākpārdošanu. Padomju 
tiesnesis R. Vonsovičs nosprieda, ka papildus cietumsodam abiem 
“noziedzniekiem” jāatmaksā viņu iegūtā peļņa attiecīgi 600 un 400 
rubļu apmērā.

PAT DIVARPUS GADI CIETUMĀ PAR  
DŽINSU TIRGOŠANU
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Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesnesis Romualds 
Vonsovičs 1985. gada 22. un 23. maija sēdē 1954. gada 31. jūlijā 
Čeļabinskā dzimušo un nekur nestrādājošo Juriju M. notiesāja uz 
pusotru gadu vispārējā režīma cietumā par vairākiem noziegumiem 
– Valsts drošības komitejas apliecības un dokumentu viltošanu, 
viltota zīmoga un spiedoga izgatavošanu un lietošanu, atkārtotu 
krāpniecību, patvarīgu amatpersonas varas un svešas mantas 
piesavināšanos.

1984. gada oktobra beigās pie pulksteņa Ļeņina ielas un Padomju 
bulvāra krustojumā Rīgā Jurijs M. bija gribējis nopirkt spekulantu 
tirgotu vējjaku “Aļaska” par 180 rubļiem un džinsus “Super Peris” 
par 100 rubļiem. Lai darījumu veiktu, viņš aicinājis pārdevēju uz 
parku un tur uzrādījis viņam VDK darbinieka apliecību, nostrostējis 
par neatļautu tirdzniecību, uz viltotas veidlapas sastādījis preču 
izņemšanas aktu un mantas piesavinājies. 

Līdzīgi Jurijs M. bija rīkojies tā paša gada 11. novembrī, izrādot 
gatavību pie tā paša pulksteņa nopirkt vēl divus džinsu pārus par 
200 rubļiem un turpinājumā atkārtojot iepriekšējo scenāriju. Taču 
spekulanti abi kopā viņu nākamajā dienā aizveduši uz miliciju. 
Viltoto VDK apliecību, zīmogu, spiedogus un veidlapas Jurijs M. 
bija izgatavojis savā dzīvoklī Murmanskā.

CIETUMSODS PAR... VDK  
DARBINIEKA APLIECĪBAS VILTOŠANU
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1987. gada 12. martā Latvijas PSR Rīgas pilsētas Kirova rajona 
tautas tiesnesis Romualds Vonsovičs par spekulācijas mēģinājumu 
Vladimiram H. piesprieda divus gadus labošanas darbu darbavietā 
ar 15% algas ieturējumu. 1954. gada 20. martā dzimušais Juglas 
papīrfabrikas strādnieks 1987. gada 16. janvārī pie vīriešu apģērbu 
veikala Krišjāņa Barona ielā bija nopircis divus mājās pašūtus 
sieviešu kostīmus par 150 rubļiem katru. Nākamajā dienā pie 
Centrālā universālveikala viņš centās vienu no tiem pārdot kā somu 
firmas ražojumu par 180 rubļiem, taču viņu aizturēja milicijas 
darbinieki. “Noziedznieks” vainu atzina tikai daļēji – kostīms viņa 
piedzīvotājai esot bijis par lielu, tāpēc vēlējies pārdot, bet otru 
paņēmis līdzi tikai tāpēc, ka kopmītnē baidījies atstāt. Padomju 
tiesnesis R. Vonsovičs tomēr uzskatīja to par spekulāciju, kurā 
“noziedznieks” būtu guvis 60 rubļus lielu peļņu.

DIVU GADU LABOŠANAS DARBI PAR  
MĒĢINĀJUMU TĀLĀKPĀRDOT KOSTĪMU
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“NOZIEDZNIEKS” GRIBĒJA  
IEGĀDĀTIES VALŪTU, LAI NOPIRKTU 
IMPORTA RADIOAPARATŪRU

1986. gada 23. jūlijā Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas 
tiesnesis Romualds Vonsovičs “par valūtas operāciju noteikumu 
pārkāpšanu” notiesāja 1956. gadā dzimušo Oskaru G. un 1958. 
gadā dzimušo Māri F. Māris F. bija lūdzis Oskaram G., lai tas 
palīdz iegādāties ārvalstu valūtu radioaparatūras iegādei valūtas 
veikalā “Dzintarkrasts”, un tad nu Oskars G. no izmeklēšanā 
nenoskaidrotas personas bija nopircis ASV dolārus un VFR markas 
par 1370 rubļiem, lai gan valūtas cena pēc oficiālā kursa bija 398 
rubļi. Māris F. tika notiesāts uz vienu gadu un sešiem mēnešiem 
bez mantas konfiskācijas, bet Oskaram G. piesprieda divus gadus 
nosacīti bez mantas konfiskācijas. Izņemto valūtu – 52 ASV dolārus 
un divas VFR markas – konfiscēja par labu valstij.
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II DAĻA

Latvijas PSR Augstākās tiesas tiesneša 
Romualda Vonsoviča spriedumi 
1987. – 1991. gadā
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1988. gada 26. jūlijā Latvijas PSR Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija R. Vonsoviča vadībā piespriež 6 mēnešu cietumsodu 
stingrajā režīmā un piespiedu ārstēšanos no alkoholisma 1969. gada 
24. martā dzimušajam Balvu iedzīvotājam, betonētājam Aināram R. 
un gadu ilgus labošanas darbus darbavietā ar 15% algas ieturējumu 
par labu valstij vēl vienam Balvu iedzīvotājam, 1968. gada 6. 
decembrī dzimušajam metinātājam Robertam R. par Latvijas PSR 
karoga zaimošanu. Īsi pēc pusnakts naktī uz 1988. gada 1. maiju 
jaunieši pēc alus dzeršanas noņēma karogu, kas par godu 1. Maija 
svētkiem bija piestiprināts pie kopmītnes ēkas un, prom skriedami, 
tajā sapinās, pārplēsdami uz pusēm. Viņu vainu pierādīja fakts, 
ka, pēc ekspertīzes datiem, noplēstā karoga daļa bijusi 38 cm gara 
augšpusē un 35 cm gara apakšpusē, kā arī tika izgatavots ģipša 
atlējums pēdas nospiedumam, kas bija palicis uz soliņa, uz kura 
jaunieši pakāpās, lai noņemtu karogu.

STINGRA REŽĪMA CIETUMSODS  
LATVIJAS PSR KAROGA ZAIMOTĀJAM
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1988. gada 2. jūnijā R. Vonsovičs atstāj spēkā Rīgas rajona tautas 
tiesas spriedumu par piecarpus gadu cietumsodu stingrā režīma 
kolonijā un mantas konfiskāciju, kā arī piespiedu ārstēšanos 
pret hronisku alkoholismu 1944. gadā dzimušajam Jurim F. par 
“alkoholisko dzērienu uzpirkšanu un pārdošanu iedzīvošanās 
nolūkā”. No katras pārdotās pudeles apsūdzētais esot guvis peļņu 
1–7 rubļu apmērā, kopumā – 289,80 rubļus. Nolēmumā norādīts 
uz vēl vienu R. Vonsoviča un pārējo taisnās tiesas spriedēju acīs 
nozīmīgu likumpārkāpumu – Juris F., lūk, uzkūdījis dārzkopības 
kooperatīva “Gaisma” priekšsēdētāju darba grāmatiņā izdarīt viltotu 
ierakstu nolūkā saglabāt nepārtrauktu darba stāžu. Tiesa neņem vērā 
apsūdzētā neredzīgā brāļa liecību, ka alkohols iegādāts dzimšanas 
dienas svinībām un brāļa dēla pavadīšanai armijā.

PIECARPUS GADI CIETUMĀ 
“SPEKULANTAM”
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1988. gada 12. jūlijā R. Vonsovičs atstāj spēkā Ventspils tautas 
tiesas spriedumu 1958. gadā dzimušajam, agrāk tiesātajam Jurijam 
Z. par to, ka viņš kopā ar vēl vienu personu nelikumīgi iekļuvis 
zvejnieku kolhoza apsargājamā teritorijā un no kuģa mēģinājis 
nozagt produktus un auklu par “iespaidīgu” kopējo summu – 
13,25 rubļi. Apsūdzētais notiesāts ar brīvības atņemšanu uz diviem 
gadiem atvērta tipa cietumā un piespiedu ārstēšanos pret hronisku 
alkoholismu. Notiesātais uzskatīja, ka tautas tiesas spriedums ir 
pārāk bargs un lūdza to mīkstināt, solot laboties, kā arī norādīja, ka 
viņam bijis atļauts ņemt produktus. Tomēr R. Vonsoviča un pārējo 
taisnās tiesas spriedēju ieskatā nav pamata tautas tiesas spriedumu 
mainīt. 

DIVI GADI CIETUMĀ PAR ZĀDZĪBAS 
MĒĢINĀJUMU 13 RUBĻU VĒRTĪBĀ
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1987. gada 16. jūnijā padomju tiesnesis R. Vonsovičs atstāj spēkā 
Daugavpils rajona tiesas spriedumu par divu gadu labošanas 
darbiem un ienākumu ieturēšanu 20% apmērā, kā arī mantas 
konfiskāciju 1963. gadā dzimušajam Aleksandram G., kurš 
bija apsūdzēts par trīs degvīna “Kristāls” pudeļu iegādi par 9,10 
rubļiem gabalā un tālāku pārdošanu par 20 rubļiem vilcienā Rīga–
Voroņeža, tādējādi tiesas ieskatā iedzīvojoties 32,70 rubļu apmērā. 
Notiesātais apstrīdēja to, ka viņam konfiscēta audioaparatūra, 
kas, pēc Aleksandra G. vārdiem, pieder viņa mātei – tā aparatūru 
iegādājusies laikā, kamēr viņš dienējis Padomju Armijā. Tomēr R. 
Vonsovičs un pārējie taisnās tiesas spriedēji nolemj, ka spriedums 
par triju degvīna pudeļu tālākpārdevējam piederošās mantas 
konfiskāciju atstājams spēkā, bet gadījumā, ja konfiscēta viņam 
nepiederoša manta, tas izskatāms civiltiesiskā kārtā.

PAR TRĪS DEGVĪNA PUDEĻU TĀLĀKPĀRDOŠANU – 
LABOŠANAS DARBI UN MANTAS KONFISKĀCIJA
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1990. gada 23. oktobrī padomju tiesnesis R. Vonsovičs atstāj 
spēkā Rīgas Maskavas rajona tiesas spriedumu, ar kuru 1908. gadā 
dzimušajai trīs klašu izglītību ieguvušajai Fjoklai S. bija piespriesti 
trīs gadi vispārēja režīma ieslodzījumā par “spekulēšanu”. Tiesa 
bija noskaidrojusi, ka apsūdzētā divu gadu laika iegādājusies ne 
mazāk kā 343 pudeles alkoholisko dzērienu un tās pārdevusi par 
paaugstinātām cenām. Astoņdesmit divus gadus vecā sirmgalve 
lūdza mīkstināt sodu, ņemot vērā viņas vecumu un to, ka veselības 
stāvokļa dēļ var nespēt izciest sodu ieslodzījuma vietā. Tāpat viņa 
norādīja, ka nodarboties ar spekulācijām viņu mudinājusi nevis 
alkatība, bet grūtais materiālais stāvoklis. Taču R. Vonsovičs un 
pārējie taisnās tiesas spriedēji norāda, ka apsūdzētajai, ņemot 
vērā viņas vecumu, jau tā esot noteikts mazāks sods, līdz ar to tā 
mīkstināšana neesot iespējama.

TRĪS GADU IESLODZĪJUMS PAR “SPEKULĒŠANU” 
ASTOŅDESMIT DIVUS GADUS VECAI SIRMGALVEI
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1988. gada 2. jūnijā R. Vonsovičs apmierina prokurora protestu 
par Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tiesas attaisnojošo spriedumu 
viesnīcas “Tūrists” bārmenim Ilmāram Z., kurš ticis apsūdzēts par 
pircēja apmānīšanu 5,34 rubļu apmērā. Tiesa konstatē procesuālas 
nepilnības rajona tiesas rīcībā, tādēļ R. Vonsoviča un pārējo taisnās 
tiesas spriedēju ieskatā attaisnojošais spriedums nevar palikt spēkā.

NEDRĪKST ATTAISNOT PAR PIRCĒJA AP-
MĀNĪŠANU 5,34 RUBĻU APMĒRĀ!
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1990. gada 18. oktobrī R. Vonsovičs un vēl divi Augstākās tiesas 
tiesneši mīkstina sodu Saldus ārstam Andrim M., kurš, kā teikts 
spriedumā, aiz noziedzīgas neuzmanības atstājis pacientu bez 
dzimumlocekļa. Liepājas rajona tautas tiesa bija piespriedusi ārstam 
nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, plusojot divus 
sodus – vienu gadu par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, bet 
otru gadu par to, ka, būdams amatpersona – nodaļas vadītājs –, viņš 
noziedzīgas nolaidības dēļ neizsauca mikroķirurgu un speciālistu 
urologu, lai lemtu par dzimumlocekļa iespējamo replantāciju. 
Par neziņošanu urologam apsūdzība neesot uzrādīta, tādēļ par to 
sodu piemērot nevarot, uzskatīja padomju tiesneši, turklāt tiesu 
medicīnas ekspertīze atzinusi, ka nav iespējams kategoriski izteikties, 
vai šāda operācija dotu labvēlīgu rezultātu. Tādēļ par amatpersonas 
noziedzīgās neizdarības sekām sods nav piemērojams, nolemj R. 
Vonsovičs un pārējie taisnās tiesas spriedēji. Rajona tautas tiesa bija 
noteikusi ārstam liegumu divus gadus operēt, taču arī šo liegumu 
Augstākā tiesa atceļ.

CILVĒKS PALIEK BEZ DZIMUMLOCEKĻA? 
NOLAIDĪGAJAM ĀRSTAM PIETIKS 
AR ĪSIŅU NOSACĪTU SODU
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1987. gada 13. maijā padomju tiesnesis R. Vonsovičs un vēl divi 
Augstākās tiesas tiesneši atstāj negrozītu spriedumu, ar kuru 1937. 
gadā dzimušais Gunārs M. bez noteiktas dzīvesvietas notiesāts ar 
brīvības atņemšanu uz vienu gadu stingra režīma labošanas darbu 
kolonijā par ļaunprātīgu pasu sistēmas noteikumu pārkāpšanu. 
Notiesātais tiesai bija skaidrojis, ka nav spējis nokārtot laulības 
šķiršanu, tāpēc arī nav varējis pierakstīties kopmītnēs, taču R. 
Vonsoviča un pārējo tiesnešu ieskatā tas nav pietiekams arguments, 
lai cilvēku nenosūtītu uz cietumu. 

GADS CIETUMĀ PAR DZĪVI 
BEZ PIERAKSTA
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1987. gada 18. jūnijā R. Vonsovičs un viņa LPSR Augstākās tiesas 
kolēģi atstāj spēkā Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tiesas spriedumu 
1966. gadā dzimušajam Andrejam I. par to, ka viņš, būdams 
darbspējīgs, nestrādā. Tiesa 21 gadu vecajam jaunietim piespriež 
divus gadus ieslodzījumā un piespiedu ārstēšanu no alkoholisma. 
Jaunietis gan bija apgalvojis, ka vēlētos strādāt par automašīnas 
vadītāju, bet viņu jaunības dēļ neņemot darbā, tomēr R. Vonsoviča 
ieskatā šāds “parazītisks dzīvesveids” ir pelnījis cietumsodu.

CIETUMSODS PAR “PARAZĪTISKU 
DZĪVESVEIDU”
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1988. gada 30. jūnijā padomju tiesnesis R. Vonsovičs ar 
kompanjoniem pārskata Jūrmalas tautas tiesas spriedumu 1950. 
gadā dzimušajam Genādijam F., kurš ar trīs gadu brīvības 
atņemšanu nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem un mantas 
konfiskāciju notiesāts par brāgas taisīšanu un tirgošanu. Daļā par 
mantas konfiskāciju Augstākā tiesa spriedumu atceļ, taču brāgas 
rūpals R. Vonsoviča un abu pārējo tiesnešu ieskatā ir pietiekami 
smags kriminālnoziegums, lai pārējo soda daļu saglabātu.

TRĪS GADU NOSACĪTS CIETUMSODS PAR…  
BRĀGAS TAISĪŠANU UN TIRGOŠANU
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1991. gada 19. decembrī R. Vonsovičs un pārējie taisnās tiesas 
spriedēji atstāj negrozītu Madonas rajona tiesas spriedumu 1956. 
gadā dzimušajam Vladimiram B., kurš ar viena gada brīvības 
atņemšanu vispārēja režīma ieslodzījuma vietā sodīts par somas 
ar produktiem 45 rubļu vērtībā nozagšanu alkohola reibumā un 
alimentu nemaksāšanu. Apsūdzētā advokāts lūdzis sodu mīkstināt, 
jo notiesātais savu vainu atzinis, produktu vērtība nav liela, turklāt 
viņš ir trešās grupas invalīds un privātā kārtā strādā celtniecībā, 
kur nesaņem pilnu algu. Tomēr R. Vonsovičs spriedumu atstāj 
negrozītu.

INVALĪDS DZĒRUMĀ NOZOG SOMU  
AR PRODUKTIEM – GADS CIETUMĀ
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1987. gada 9. jūlijā R. Vonsovičs un pārējie LPSR Augstākās tiesas 
tiesneši atstāj spēkā Daugavpils tautas tiesas spriedumu par trīs 
gadu un sešu mēnešu brīvības atņemšanu stingra režīma cietumā 
1959. gadā dzimušajam Aleksandram S. par sievietes izvarošanu. 
Apsūdzētais nav laidis sievieti iekšā kāpņu telpā un aiznesis uz 
būves trešo stāvu, kur, piedraudot un aizspiežot muti, kaut arī 
viņa enerģiski pretojusies, pret viņas gribu veicis dzimumaktu 
jeb izvarojis. Notiesātā aizstāvis prasīja tiesas spriedumu atcelt un 
nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai, jo apsūdzētais savu vainu nav atzinis 
un apgalvojis, ka sieviete ar viņu dzimumsakaros stājusies labprātīgi. 
Šī prasība gan netiek apmierināta, tomēr R. Vonsoviča ieskatā 
izvarotājam trīsarpus gadu cietumsods ir pietiekams.

MAIGS SODS
IZVAROTĀJAM
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1987. gada 10. decembrī R. Vonsovičs un pārējie padomju 
tiesas spriedēji atstāj spēkā Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesas 
spriedumu par 5 gadu un desmit mēnešu cietumsodu ar mantas 
konfiskāciju 1958. gadā dzimušajam Vitālijam P. par sistemātisku 
zelta un sudraba juvelierizstrādājumu, monētu un citu dārgmetāla 
priekšmetu uzpirkšanu un pārdošanu “iedzīvošanās nolūkos”. No 
monētu pārdošanas viņš saskaņā ar tiesas spriedumu iedzīvojies 
38,51 rublī, no juvelierizstrādājumu pārdošanas – 253,62 rubļos, 
bet no dārgmetālu izstrādājumu pārdošanas – 895 rubļos. Viņš arī 
apsūdzēts par to, ka paņēmis  90,05 rubļus no kafejnīcas “Olimpija” 
darbinieces, kura lūgusi tos iemaksāt uzņēmuma kasē, bet to nav 
izdarījis un naudu piesavinājies. Apsūdzētais un viņa advokāts 
pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja, jo uzskatīja, ka naudas 
paņemšana no kafejnīcas “Olimpija” nav pierādīta un apsūdzība 
balstās tikai uz darbinieces sūdzību, bet iedzīvošanās summas no 
dārgmetālu tirdzniecības esot pārspīlētas. Tomēr R. Vonsovičs un 
pārējie taisnās tiesas spriedēji spriedumu atstāj spēkā.

IZVAROTĀJAM TRĪSARPUS GADI CIETUMĀ,  
BET MONĒTU UZPIRCĒJAM – GANDRĪZ SEŠI
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1987. gada 11. jūnijā R. Vonsovičs atstāj spēkā spriedumu par tikai 
sešu gadu brīvības atņemšanu pastiprināta režīma cietumā 1958. 
gadā dzimušajam Jevgeņijam Kogarinovam, kurš dzēruma strīda 
un kautiņa laikā, ar pudeli iesitot pa galvu, nogalinājis dzerstiņa 
dalībnieku.

CILVĒKA DZĪVĪBAS ATŅEMŠANAS CENA –  
GANDRĪZ TĀDA PATI KĀ MONĒTU TIRGOŠANAI
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1988. gada 30. jūnijā R. Vonsovičs un pārējie padomju tiesneši 
atceļ Jēkabpils rajona tiesas spriedumu, ar kuru 1965. gadā 
dzimušais Alberts D. notiesāts ar labošanas darbiem uz vienu gadu 
un sešiem mēnešiem par to, ka pircis raugu un par paaugstinātu 
cenu pārdevis tālāk, kopsummā iedzīvojoties par 120 rubļiem. Viņš 
notiesāts par divām epizodēm, no kurām vienā pircis un pārdevis 
24 kilogramus, bet otrā – 36 kilogramus rauga. Atcelšanas iemesls 
gan ir prokuratūras protests: tā uzskata, ka Jēkabpils rajona tiesa 
nepamatoti izslēgusi no lietas vienu epizodi par 120 kilogramu 
rauga uzpirkšanu un tālāku pārdošanu, un LPSR Augstākajai tiesai 
ar to šķiet pietiekami, lai nodotu lietu jaunai izskatīšanai.

VARBŪT NOPIRKA UN TĀLĀK PĀRDEVA  
NEVIS SEŠDESMIT, BET SIMT  
ASTOŅDESMIT KILOGRAMUS RAUGA



304



305



306



307

1987. gada 11. jūnijā R. Vonsovičs un pārējie padomju tiesas 
spriedēji atstāj spēkā Dobeles rajona tautas tiesas spriedumu 1956. 
gadā dzimušajam Sergejam B., kurš greizsirdības dēļ nošāvis savu 
it kā neuzticīgo sievu. Notiesātais lūdzis mīkstināt sodu, jo, kad 
uzzinājis, ka sieva viņu krāpj, un uzklausījis viņas apgalvojumus, 
ka turpinās to darīt, nonācis stiprā psihiskā uzbudinājumā. 
Augstākā tiesa tomēr uzskata, ka viņš izdarījis tīšu slepkavību, 
taču ar astoņiem gadiem cietumā par cilvēka nošaušanu ir pilnīgi 
pietiekami.

PAR SIEVAS NOŠAUŠANU –  
ASTOŅI GADI CIETUMĀ



308



309



310

1988. gada 14. jūlijā R. Vonsovičs un vēl divi LPSR Augstākās 
tiesas tiesneši atstāj spēkā Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tiesas 
spriedumu, ar kuru divām peldēšanas trenerēm saistībā ar bērna 
noslīkšanu peldēšanas apmācības laikā piespriests tikai nosacīts 
sods. 1961. gadā dzimušajai Sandrai L. un 1963. gadā dzimušajai 
Sandrai K. abām piespriests viens gads nosacīti ar pārbaudes laiku 
uz vienu gadu, un R. Vonsoviča ieskatā vairāk bērna nāve arī nav 
vērta. Treneres pieļāvušas, ka bērni lec baseinā no tā malām un 
starta paaugstinājumiem, kamēr pašas pļāpājušas baseina seklajā 
galā un pat nav pamanījušas, ka vienam zēnam lēciena laikā nokritis 
peldriņķis un pēc lēciena viņš no ūdens vairs nav izniris. Tikai tad, 
kad bērni paziņojuši, ka ielēkušais puika vairs nekustas, abas treneres 
sarosījušās. Bojāgājušā bērna vecāki bija pārliecināti, ka nosacīts 
sods abām trenerēm ir pārāk mīksts, tomēr padomju tiesnesis R. 
Vonsovičs uzskatīja, ka īss nosacīts sods par bērna nāvi ir pilnīgi 
pietiekams.

PAR BĒRNA BOJĀEJU BASEINĀ ATSTĀJ SPĒKĀ 
ĪPAŠI MAIGUS SODUS NOLAIDĪGĀM TRENERĒM



311



312



313



314



315



316



317

PĒCVĀRDS

Izlasot Romualda Vonsoviča taisītos spriedumus, paviršam 
vērotājam, jo vairāk tādam, kurs pats “tos laikus” nav piedzīvojis, 
var rasties iespaids, ka padomju okupācijas varas “tautas tiesnesis” 
vienkārši ir bijis spiests turēties sava laika likumu ietvaros. Tā sacīt, 
“neko nevarēja darīt”, “tādi bija laiki”, “pret sistēmu iet nevarēja”.

Bet tā gluži nav. Ieskatoties Latvijas PSR Kriminālkodeksā un 
pasekojot spriestajiem sodiem, tendence ir acīm redzama.

Jāatzīmē, ka jau kopš pirmsākumiem komunistu vara PSRS un tātad 
arī padomju okupācijas vara Latvijā mainīja kriminālnoziegumu 
izvērtēšanas pamatprincipus, nosacīti iedalot noziegumus 
“proletāriskos” un “buržuāziskos”. Nosacīti to var raksturot tā: 
viss, kas saistīts ar vardarbību (īpaši vardarbību pašas vardarbības 
vai dzimumtieksmes apmierināšanas pēc), ir proletārisks; viss, kas 
saistīts ar tīri materiālām interesēm, – buržuāzisks. 

“Proletārisko” noziegumu sodīšanā padomju iekārta mēdza izrādīt 
reti sastopamu humānismu (ar vienu izņēmumu – ja vardarbība 
bija notikusi pret varas pārstāvi, sākot no miliča un beidzot ar kādu 
no “Samiem Samičiem”; tad tā jau bija “politiska lieta” ar pavisam 
citiem sodiem). Tikmēr “buržuāziskajos” noziegumos totalitārā vara 
saglabāja bardzību līdz pat savam sabrukumam, kā to redzam visās 
“spekulāciju lietās”.

Ilustrācijai – piekaut večiņu un nodarīt viņai materiālus zaudējumus 
desmit rubļu vērtībā, pēc šādas loģikas, bija mazāks noziegums nekā 
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par šiem pašiem desmit rubļiem miermīlīgi pārdot viņai kaut ko 
vajadzīgu, kas citur nopirkts par zemāku cenu.
Un tomēr – tiesneši bija dažādi. Bija tie, kuri pamanījās būt bargi 
arī pret slepkavām un izvarotājiem, cik nu likums to atļāva, savukārt 
“buržuāziskās lietas” pārbaudīt vēl un vēlreiz, lai no sīkas zādzības 
netaisītu pakāpienu savā karjerā. Viņi tāpat bija kolaboranti, bet 
vismaz ar kaut kādu sirdsapziņu. Un parasti tajā vienā tautas tiesā arī 
savu “darba mūžu” nosēdēja. 

Bet bija arī tipiski karjeristi, kuri spēlēja līdzi visai padomju 
konjunktūrai. Viņiem nevajadzēja slēgt kompromisus ar savu 
sirdsapziņu, jo tādas viņiem vienkārši nebija, – tā vietā bija vēlme 
izdabāt padomju sistēmai, pielāgoties un par katru cenu izsisties uz 
augšu. Nevis pārnestā, bet burtiskā nozīmē pakāpjoties uz līķiem.

Šajā grāmatā izlasāmie trīs desmiti spriedumu uzskatāmi rāda, ka 
kolaborants Romualds Vonsovičs vistiešākajā veidā ir bijis pēdējās 
šlakas pārstāvis.

Lielā problēma gan ir nevis šāds viens glums karjerists un arī ne 
simti viņam līdzīgo, kas inficējuši un saindējuši visu mūsdienu 
Latvijas tiesisko sistēmu, bet gan fakts, ka padomju jurisprudences 
pašos pamatos ieliktā greizība nav tikusi kārtīgi izvērtēta, to 
piekopušie juristi nav, kā nākas, izpurināti un atzinuši, ka tas ir 
bijis pašos pamatos nepareizi, un, ja nu arī turpmāk izmantoti tiesu 
sistēmā, kamēr nav citu, tad tikai pēc savas darbības pārvērtēšanas. 

Un, kamēr tas nav izdarīts, taustekļi tiek laisti arvien tālāk.
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