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ARHĪVU DZĪVE

ATRASTI LĪDZ ŠIM NEZINĀMI LATVIJAS PSR VALSTS 
DROŠĪBAS IESTĀŽU DOKUMENTI

1991. gada augusta puča izgāšanās bija notikums, kas paātrināja PSRS sabrukumu 
un attiecīgi nostrādāja kā sava veida katalizators Latvijas Republikas neatkarības 
pilnīgai atgūšanai. Jau tuvākajās dienās pēc neveiksmīgā puča beigām toreizējā 
Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma vairākus lēmumus par bijušo PSRS 
varas struktūru darbības izbeigšanu Latvijas teritorijā.1 To starpā bija Latvijas 
Republikas Augstākās padomes lēmums “Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības 
izbeigšanu Latvijas Republikā”, kas paredzēja pārņemt bijušās Latvijas PSR Valsts 
drošības komitejas arhīvu, operatīvo arhīvu un kartotēkas.2

1 Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums “Par Latvijas Komunistiskās partijas 
antikonstitucionālo darbību Latvijas Republikā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68706-par-
latvijas-komunistiskas-partijas-antikonstitucionalo-darbibu-latvijas-republika. Sk. arī “Latvijas 
Vēstnesis”. Dokumenti. 22.12.2005.; Latvijas Republikas Augstākā padome, 1990. gada 3. maijs – 
1993. gada 5. jūlijs. Trešā sesija, 1991. gada 6. augusts – 1991. gada 23. decembris, 8. sēde 1991. gada 
23. augustā, 3991.–3996. lpp.; Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums “Par dažu sabied-
risko un sabiedriski politisko organizāciju darbības apturēšanu”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/
id/68763-par-dazu-sabiedrisko-un-sabiedriski-politisko-organizaciju-darbibas-apturesanu. Sk. 
arī “Latvijas Vēstnesis”. Dokumenti. 22.12.2005.; Latvijas Republikas Augstākā padome, 1990. gada 
3. maijs – 1993. gada 5. jūlijs. Trešā sesija, 1991. gada 6. augusts – 1991. gada 23. decembris. 9. sēde 
1991. gada 24. augustā, 4014., 4015. lpp.

2 Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums “Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības 
izbeigšanu Latvijas Republikā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68765-par-psrs-valsts-drosibas-
iestazu-darbibas-izbeigsanu-latvijas-republika. Sk. arī “Latvijas Vēstnesis”. Dokumenti. 22.12.2005.; 
Latvijas Republikas Augstākā padome, 1990.  gada 3.  maijs – 1993.  gada 5.  jūlijs. Trešā sesija, 
1991.  gada 6.  augusts – 1991.  gada 23.  decembris. 8.  sēde:1991.  gada 23.  augustā, 3996.–4000., 
4002.–4004., 4006., 4007. lpp.; turpat, 9. sēde 1991. gada 24. augustā, 4017., 4018. lpp.



192 ARHĪVU DZĪVE

Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) inventāra un dokumentācijas 
pārņemšanas process, kas pakāpeniski sākās jau 1991. gada augusta beigās, turpinājās 
līdz pat 1992. gada pavasarim.3 Jau tad, pārņemot šos VDK dokumentus, bija zināms, 
ka Latvijā palikusi vien neliela daļa no visa agrākā LPSR VDK arhīva. Bija zināms, ka 
daļa dokumentu jau 20. gs. 80. gadu beigās bija izvesta no Latvijas uz Krieviju, bet citi 
dokumenti saskaņā ar PSRS VDK priekšsēdētāja Vladimira Krjučkova pavēlēm tika 
iznīcināti.4 Latvijā palikušo VDK dokumentu pārņemšana notika visai lielā steigā, 
ne vienmēr tika veikta pienācīga pārņemamo dokumentu uzskaite,5 turklāt Latvijas 
Republikas pārstāvjiem trūka pilnvērtīgas informācijas par to, kam LPSR VDK arhīvā 
vispār vajadzētu būt. Šo iemeslu dēļ speciālistu un interesentu aprindās jau tolaik 
parādījās viedoklis, ka 1990.–1991.  gada grūti prognozējamos un visai haotiskos 
apstākļos daudziem VDK darbiniekiem vai augstāka ranga VDK amatpersonām bija 
iespējas noslēpt kādu daļu no viņu rīcībā esošiem dokumentiem tā, lai par tiem neviens 
neko nezinātu. Tomēr līdz pat 2020. gada vasarai6 šāda varbūtība bija tikai teorētiska, 
lai arī visai ticama hipotēze. Tagad šī hipotēze ir guvusi vismaz vienu apstiprinājumu.

2020. gada jūnijā Latvijas Nacionālajā arhīvā tika nogādātas trīs lietas, kas saturēja 
bijušās Latvijas PSR VDK un tās priekšteču dokumentus. Dokumenti atrasti Vidzemē 
un pamatā saturēja ziņas, kas attiecas uz dažādās Vidzemes pilsētās un apdzīvotās 
vietās dzīvojušiem cilvēkiem. Tā kā dokumentu atradējs nevēlējās publicitāti un 

3 Sk.: Bambals, A. Latvijas PSR VDK dokumentu pārņemšanas process Latvijā. Jurista Vārds. 
21.05.2019., Nr. 20 (1078), 28.–37. lpp.; 1991.–1992. gada VDK dokumentu pārņemšanas akti ir 
pieejami arhīvā, sk.: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LVA), 1. f., 33. apr., 
1., 2. l.

4 Ir zināms, ka 1990.  gada rudenī PSRS VDK priekšsēdētājs Vladimirs Krjučkovs izdeva divas 
pavēles (Nr.  00111 un Nr.  00150), saskaņā ar kurām visā PSRS vajadzēja iznīcināt aģentūras 
un operatīvos materiālus par “pretpadomju aģitāciju un propagandu”, sk.: Дружинин, П.  А. 
Идеология и филология. Т. 3 Дело Константина Азадовского: Документальное исследование. 
Москва: Новое литературное обозрение, 2016, 397. lpp.

5 Uzskatāms piemērs ir LPSR VDK aģentūras kartotēku pārņemšana 1991. gada 27. novembrī, kas 
tika pārņemtas bez uzskaites, aktā norādot tikai aptuveno kartīšu skaitu, sk.: LVA, 1. f., 33. apr., 
1.  l., 31.  lp. Šī steiga un precīzas uzskaites trūkums vēlāk radīja augsni dažādiem minējumiem, 
spekulācijām, sazvērestības teorijām par kartīšu izņemšanu utt.

6 2015.  gadā kādā īpašumā tika atrasta mape ar dokumentiem, kas attiecās uz PSRS laika valsts 
drošības iestāžu darbību, tomēr šie dokumenti bija viena bijušā čekista iesniegumi VDK vadībai, 
kas tapuši 20.  gs. 80.  gados ar mērķi iegūt kara veterāna statusu un saņemt privilēģijas, sk.: https: 
//www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/atrod-cekista-pierakstus-par-1949.gada-represiju-laiku.
a149621/; https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijas-petnieki-sanemusi-svarigus-doku-
mentus-par-vdk-aktivitatem.d?id=46572049. Lai arī šie dokumenti satur informāciju par bijušo 
PSRS laika valsts drošības iestāžu darbību, tomēr tie nekad nav bijuši VDK arhīva sastāvdaļa, tie ir 
privātpersonas (lai arī čekista) dokumenti. 2020. gadā atrastās lietas nepārprotami agrāk ir bijušas 
VDK operatīvajā lietvedībā, to numuri ir fiksēti attiecīgajos VDK reģistrācijas žurnālos.
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negribēja, lai viņa vārds tiktu minēts, tādēļ visus apstākļus, kas saistīti ar šo dokumentu 
atrašanu, diemžēl nav iespējams aprakstīt.

Pēc arhīva rīcībā esošajām ziņām cilvēks, kurš, visticamāk, šos dokumentus varēja 
būt slēpis, tagad jau ir miris, tādēļ par viņa motivāciju nekas nav zināms. Kas attiecas 
uz šo dokumentu iespējamo slēpšanas laiku, tad netiešu norādi par to iespējams gūt no 
šo dokumentu satura. Tā kā gandrīz visi atrastajās lietās esošie dokumenti tā vai citādi 
attiecas uz VDK īstenoto politisko uzraudzību un uz vienas no lietām pat bija minēta 
“5. daļa”, t. i., tieši tā VDK struktūrvienība, kas nodarbojās ar cīņu pret “ideoloģisko 
diversiju”, tad acīmredzot šīm lietām vajadzēja būt to starpā, kas ar minētajām divām 
V. Krjučkova pavēlēm bija jāiznīcina līdz 1990. gada beigām. Ja tā vietā šie dokumenti 
ir noslēpti, tātad, visticamāk, tie slēpti kaut kad 1990. gada beigās.

Arhīva speciālisti veica atrasto dokumentu autentiskuma pārbaudi un, salīdzinot 
informāciju atrastajos dokumentos ar arhīvā jau agrāk uzkrātajos dokumentos 
esošajiem datiem, pārbaudot atrastajos dokumentos minēto amatpersonu vārdus un 
parakstus, dokumentos minēto aģentu un represēto personu vārdus, lietu numurus, 
dokumentu noformējumu, kā arī citas pazīmes, tika konstatēts, ka nav pamata 
apšaubīt atrasto dokumentu autentiskumu.

Atrastās lietas pēc to saņemšanas arhīvā
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Piemēram, divām no atrastajām lietām uz vāka rakstīts, ka tās ir litera lietas 
Nr. 655 “Bijušie nacionālistiskās pagrīdes dalībnieki, kas tiesāti par sevišķi bīstamiem 
valsts noziegumiem un atgriezušies no ieslodzījuma, specnometinājuma vietām” 
2. un 4. sējums. Trešajai atrastajai lietai, kas faktiski bija tikai dokumentu apkopojums 
ātršuvējā, uz šā ātršuvēja muguriņas bija uzrakstīts “866, 1. sējums. 5. daļas vadošie 
materiāli”. Tā kā arhīvā ir atrodams LPSR VDK litera lietu reģistrācijas žurnāls, tad, 
pārbaudot šajā žurnālā atrodamos ierakstus, tika konstatēts, ka tiešām 1966.  gada 
novembrī žurnālā ir reģistrēta lieta Nr. 655 ar tādu pašu nosaukumu, turklāt šā žurnāla 
ailē par lietas izbeigšanu ir ieraksts, ka minētās lietas “materiāli pievienoti litera lietai 
Nr. 866, 6/VI 83. g.”.7 Līdzīgi tika pārbaudīti arī citu šajos dokumentos minēto VDK 
operatīvo lietu numuri, atsauces uz citiem arhīvā atrodamajiem VDK dokumentiem, 
arhīvā uzkrātajām krimināllietām, kā arī citām īpatnībām un konstatēts, ka visas 
pazīmes sakrīt.

Pēc tam dokumenti tika nodoti Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamentam, lai veiktu pārbaudes, kas saistītas ar dokumentu fizisko 
stāvokli, piemēram, bija jānoskaidro, vai atrastajiem dokumentiem nav nepieciešama 
dezinfekcija vai dezinsekcija, jo bija redzams, ka vismaz viena no atrastajām lietām 
nedaudz cietusi no mitruma. Nozīmīgs aspekts bija atrasto dokumentu digitalizācija, 
jo vienā no atrastajām lietām bija dokuments – 1945. gada septembra ziņojums LPSR 
valsts drošības tautas komisāram A. Novikam,8 kura teksts laika gaitā ir daļēji izdzisis 
un tādēļ vairākās vietās kļuvis praktiski nesalasāms.

Pēc minēto procedūru veikšanas atrastie dokumenti tika pievienoti LNA Latvijas 
Valsts arhīvā uzkrātajam Valsts drošības komitejas dokumentu fondam, kuru SAB 
Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs 2019. gadā nodeva Latvijas Nacionālajam 
arhīvam, jo pēc satura atrastie dokumenti ir bijušā Latvijas PSR VDK arhīva sastāvdaļa.

Atrastajās lietās esošo dokumentu saturu nosacīti var iedalīt trīs grupās. Pirmā 
dokumentu grupa (visplašākā) ir pēckara laikā 40.  gadu otrajā pusē  un 50.  gados 
tapuši dokumenti. Pārsvarā tie attiecas uz nacionālo partizānu aktivitātēm Latvijā 
šajā laikā, Valsts drošības tautas komisariāta (no 1946. g. Valsts drošības ministrija) 
darbībām partizānu kustības apspiešanā un politiskajām represijām. To starpā ir gan 
izziņas par valsts drošības orgānu aģentiem, slepenajiem ziņotājiem, “legalizētajiem 
bandītiem”, izziņas no citām operatīvajām lietām un krimināllietām, pratināšanu 
protokoli un tamlīdzīgi dokumenti.9 Jāatzīmē, ka liela daļa no šīm izziņām, lai arī to 
saturs pamatā attiecas uz pēckara laiku, ir sastādīta vēlāk – 50. gadu otrajā pusē, 60.  
un pat 70. gados.

7 LVA, 1. f., 24. apr., 57. l., 78. lp. op., 79. lp.
8 Turpat, 16. apr., 3. l., 1.–34. lp.
9 Turpat, 3. l.; 4. l., 1.–187., 213.–226., 252., 256.–258., 287., 288., 295.–299. lp.; 5. l., 10.–136. lp.
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Ziņojuma Latvijas PSR valsts drošības tautas komisāram Alfonam Novikam 1. lapa ar daļēji 
izdzisušu tekstu. 1945. gada 21.–30. septembris. LVA, 1. f., 16. apr., 3. l., 1. lp.
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Otrajā grupā nosacīti var iedalīt VDK izziņas un ar tām saistītos dokumentus par 
operatīvo situāciju dažādās Vidzemes apdzīvotajās vietās 60.–70. gados. Tajās apkopota 
informācija par bijušajiem represētajiem un deportētajiem, kā arī cilvēkiem, kas 
tolaik uzturēja kontaktus ar ārvalstīm. Šajās izziņās īpaši pievērsta uzmanība cilvēku 
politiskajiem uzskatiem un jebkādām neapmierinātības izpausmēm pret pastāvošo 
varu, dažkārt minēti arī VDK operatīvie pasākumi pret šiem cilvēkiem.10 Jāatzīmē, ka 
to starpā ir pat viens pašrocīgi rakstīts aģenta “Вялов” ziņojums par cilvēku, kurš šo 
aģentu uzskatīja par draugu.11

Jaunākie dokumenti, kuru ir ļoti maz, attiecas uz VDK aģentu “Охотник”, Latvijas 
Tautas fronti, grupu “Helsinki 86” un cilvēkiem, kas pieļauj “politiski kaitīgas” 
darbības. Šie dokumenti ir tapuši 1988.–1989. gadā.12

Saprotams, ka šis dalījums dokumentu grupās ir samērā relatīvs, jo visi atrastajās 
lietās esošie dokumenti – katrs savā veidā – ir attiecināmi uz PSRS okupācijas laika 
valsts drošības orgānu īstenotajām politiskajām represijām un politiskās situācijas 
uzraudzību.

Lai gan Latvijas Nacionālajam arhīvam bija nodotas trīs lietas, tomēr, atrastos 
dokumentus pievienojot fondam, tika izveidota arī ceturtā lieta. Tajā ir apkopotas 
lapiņas, kas bija ievietotas pārējās trijās lietās kā grāmatzīmes. Tā kā šīs grāmatzīmes 
pārsvarā bija izgrieztas no VDK operatīvās uzskaites kartotēkas kartītēm un uz tām 
bija atrodama informācija vai tās fragmenti, bija nolemts šīs kartītes saglabāt un 
izveidot no tām atsevišķu lietu.13

Noslēgumā nepieciešams uzsvērt pašu būtiskāko: ir iegūts pierādījums faktam, ka 
Valsts drošības komitejā tiešām bija darbinieki, kas viņu rīcībā esošos dokumentus 
bija slēpuši, un, lai kādi būtu bijuši viņu motīvi, tagad šie dokumenti ir saglabāti un 
pieejami izpētei.

Latvijas Nacionālais arhīvs izsaka pateicību dokumentu atradējiem par šo sava 
laikmeta vēsturisko liecību nodošanu arhīvam. 

Gints Zelmenis

10 Turpat, 4. l., 189.–212., 227.–251., 253.–255., 259.–286., 289.–294., 300.–311. lp.
11 Turpat, 4. l., 253., 254. lp.
12 Turpat, 5. l., 1.–9., 137.–156. lp.
13 Turpat, 6. l.


