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Iedomājieties, ka šie dokumenti nonāks atklātībā. No vienas puses, tas ir 
taisnīgi, jo visiem jāzina, kas ar ko nodarbojies, bet, no otras puses... Tas 
nozīmē, ka pilnīgi normāli, kārtīgi cilvēki, labi speciālisti būs spiesti aiziet. 
Kas jums paliks?

Vjačeslavs Bahmins 1994. gadā1

2018.  gada oktobrī spēkā stājās Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas 
dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, 
saskaņā ar kuriem Latvijas Nacionālais arhīvs sāka vērienīgu VDK dokumentu publicēšanas 
projektu. 2019. gadā Latvijas Nacionālais arhīvs pārņēma no Totalitārisma seku dokumentēšanas 
centra arī tos VDK dokumentus, kas kopš 20. gs. 90. gadiem bija glabājušies šajā centrā. Rakstā 
aplūkota likumā noteikto VDK dokumentu publicēšana, raksturotas pārņemto dokumentu 
grupas, aplūkoti publicētie VDK dokumenti, kā arī analizētas būtiskākās ar VDK dokumentu 
publicēšanu saistītās problēmas.
Atslēgvārdi: Valsts drošības komiteja, “čekas maisi”, VDK dokumenti, dokumentu publicēšana, 
aģentūras kartotēka.

2018.  gada oktobrī Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja 
Grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu 
saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 
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(turpmāk Likums), saskaņā ar kuriem Latvijas Nacionālajam arhīvam 
(turpmāk LNA), sākot ar 2018.  gada decembri, starptautiskajā tīmeklī 
(internetā) bija jāpublicē bijušās LPSR Valsts drošības komitejas (turpmāk 
VDK) aģentūras kartotēkas, kā arī citi ar VDK saistīti dokumenti. Lēmums 
par VDK dokumentu publicēšanu izraisīja sabiedrībā plašu interesi un 
publiskajā diskursā pat ieguva apzīmējumu: “čekas maisu atvēršana”.2 Lielā 
mērā šī interese, pat ažiotāža bija saistīta ar to, ka kopš 20. gs. 90.  gadiem, 
kad notika VDK dokumentu pārņemšana no PSRS / LPSR varas struktūrām, 
daļu no Latvijā palikušajiem VDK dokumentiem pārņēma Latvijas drošības 
institūcijas un šiem dokumentiem pieeja bija ļoti ierobežota. Šāda situācija 
neizbēgami radīja dažādas baumas, minējumus un spekulācijas. Liela 
sabiedrības daļa nespēja saprast  – kādēļ PSRS okupācijas laika galvenās 
represīvās institūcijas dokumenti neatkarīgajā Latvijā joprojām paliek plašākai 
sabiedrībai nepieejami ilgus gadus pēc PSRS sabrukuma un kādēļ daļa no 
tiem joprojām atrodas specdienestu glabātavās ar ierobežotu pieeju plašākam 
interesentu lokam. Rezultātā situācija ap Totalitārisma seku dokumentēšanas 
centrā (turpmāk TSDC) uzkrāto VDK dokumentu publicēšanu un arī šo 
dokumentu nodošanu Latvijas Nacionālajam arhīvam sabiedrībā brīžiem 
tika uztverta emocionāli, ļoti sakāpināti un guva plašu atspoguļojumu masu 
saziņas līdzekļos.

Šajā rakstā tiks aplūkota Likumā noteikto VDK dokumentu publicēšana, 
raksturoti no TSDC pārņemtie VDK dokumenti, kā arī analizētas būtiskākās 
ar VDK dokumentu publicēšanu saistītās problēmas.

Priekšvēsture

PSRS pastāvēšanas laikā Valsts drošības komiteja3 bija viena no slepenā-
kajām valsts institūcijām, par kuras darbību sabiedrībā baumu nereti bija 
krietni vairāk nekā objektīvas informācijas. Šāda situācija bija likumsakarīgs 
rezultāts visā Padomju Savienībā valdošajai slepenības mānijai, kas skāra 
gandrīz visas dzīves jomas. Attiecībā uz PSRS valsts drošības iestādēm publiski 
pieejamas informācijas bija vēl mazāk  – dažādi propagandiski raksti presē 
vai grāmatās,4 kur faktu vienpusēja interpretācija, puspatiesības, meli vai pat 
tieša dezinformācija bija savīti tik ciešā mezglā, ka no tā izlobīt patiesību bija 
ārkārtīgi problemātiski vai pat neiespējami. Dažādos o�ciālos izdevumos, 
enciklopēdijās u.c. publikācijās bija iespējams atrast valsts drošības iestāžu 
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vadītāju vārdus, īsus viņu biogrā�ju aprakstus vai arī apbalvoto VDK darbinieku 
sarakstus,5 taču ar to publiski pieejamā informācija par VDK bija gandrīz 
izsmelta. Tajā pašā laikā tautā, it sevišķi represēto un viņu radinieku ģimenēs, 
klīda nostāsti par čekas zvērībām Staļina laikā, par totālu noklausīšanos un 
izsekošanu, par visur esošiem “stukačiem” u.tml. Rezultātā daudziem PSRS un 
LPSR iedzīvotājiem priekšstati par VDK vairāk balstījās uz baumām un pašas 
Valsts drošības komitejas izplatītās dezinformācijas, nevis uz objektīviem 
faktiem. Saprotams, ka pēc PSRS sabrukuma, kad 20. gs. 90. gados vairākās 
bijušajās PSRS republikās vismaz daļēji tika atvērti arhīvi un publicēti Padomju 
Savienības Komunistiskās partijas (turpmāk PSKP) un VDK dokumenti, 
sabiedrības interese par VDK patieso darbību un tās īstenotajām represijām 
bija ļoti augsta, un vismaz daļēji tāda tā ir joprojām.

Kas attiecas uz LPSR Valsts drošības komitejas dokumentiem, ir zināms, 
ka 20. gs. 80. gadu beigās – 90. gadu sākumā daļu LPSR VDK arhīva izveda 
no Latvijas uz Krieviju, daļu iznīcināja. Pēc 1991. gada 19.–21. augusta puča 
izgāšanās Latvijā atlikušie VDK dokumenti tika sadalīti starp vairākām 
valsts institūcijām – Latvijas Valsts arhīvu, TSDC un iekšlietu struktūrām,6 
kā rezultātā plašākam pētnieku lokam pieeja daļai no Latvijā palikušajiem 
VDK dokumentiem bija apgrūtināta. Latvijas Valsts arhīvā uzkrātās VDK 
izmeklētās krimināllietas, �ltrācijas lietas, pēckara laika iznīcinātāju bataljonu 
dokumenti, kā arī vairākas citas dokumentu grupas un Latvijas Komunistiskās 
partijas (turpmāk LKP) dokumenti bija pieejami samērā plašam interesentu 
un pētnieku lokam, bet TSDC uzkrātos VDK dokumentus pētniecībā varēja 
izmantot pārsvarā tikai paši TSDC darbinieki. 2018.  gadā no februāra līdz 
maijam ar TSDC uzkrātajiem VDK dokumentiem iepazinās arī vairāki VDK 
zinātniskās izpētes komisijas pārstāvji; zināms, ka ar TSDC uzkrātajiem VDK 
dokumentiem ir iepazinušies arī citi pētnieki, taču to skaits bija ierobežots.

Jau kopš 90. gadiem sabiedrībā, politiķu un amatpersonu izteikumos laiku 
pa laikam izskanēja aicinājumi atvērt “čekas maisus”,7 tomēr, neskatoties 
uz publiskajām diskusijām un šā jautājuma apspriešanu Saeimā,8 līdz pat 
2014. gadam šajā ziņā nekas nemainījās. Sava veida pārmaiņu katalizators bija 
fakts, ka 2014. gada maijā vajadzēja beigties Likuma “Par bijušās Valsts drošības 
komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta 
ar VDK konstatēšanu” 17.  pantā noteiktajam sadarbības fakta noilguma 
termiņam. Daudzi politiķi un valsts institūciju amatpersonas uzskatīja, ka šis 
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termiņš jāpagarina līdz 50  gadiem9 (šādu priekšlikumu Saeimas Nacionālās 
drošības komisija Saeimas Prezidijam iesniedza jau 2013. g. decembrī10), taču 
diskusija gan Saeimā, gan arī ārpus tās vismaz daļēji novirzījās uz tematu, 
ka politiķi gatavojoties slēpt “čekas maisu” saturu vēl uz 30 gadiem.11 Tā kā 
vairākums deputātu uzskatīja, ka beidzot nepieciešams “čekas maisus” publicēt, 
tomēr pirms tam ir jāveic attiecīgo dokumentu izpēte, tika nolemts šo izpēti 
deleģēt zinātniskai komisijai.12 Saeimas pieņemtie grozījumi šajā Likumā 
stājās spēkā 2014.  gada maijā,13 un tā paša gada augustā Ministru kabinets 
izveidoja starpdisciplināru komisiju VDK dokumentu “zinātniskai (tajā 
skaitā vēsturiskai un juridiskai) izpētei, kā arī materiālā un morālā kaitējuma 
izvērtēšanai”.14

Izveidotā komisija savas darbības laikā sastapās ar dažādām ārējām un 
iekšējām problēmām,15 kā arī publicēja četrus sējumus ar rakstiem.16 Darbības 
beigās komisija publicēja “Pārskatu par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 
2018.  gada 31.  maijam”.17 Tā centrālais dokuments bija “Atklātības likuma” 
projekts, kas saturēja vairākus diskutablus formulējumus18 un paredzēja 
milzīga dokumentu daudzuma digitalizāciju un publicēšanu internetā vismaz 
10 gadu garumā.19

Jau 2017.  gada decembrī grupa Saeimas deputātu iesniedza Saeimas 
Prezidijam likumprojektu “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu 
publiskošanu un PSRS / LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu”, 
kura mērķis bija publiskot LKP un VDK dokumentus, bet TSDC uzkrātos 
VDK dokumentus nodot Latvijas Nacionālajam arhīvam, lai padarītu tos 
pieejamākus plašākam interesentu lokam.20 Vēlāk šis likumprojekts tika 
atzīts par “juridiski neprecīzu” un tādu, kura “formulētais mērķis neatbilst 
juridiskās tehnikas noteikumiem”,21 tādēļ Saeimas darba grupa, kas bija 
izveidota šī likumprojekta izstrādei, 2018.  gada aprīlī ieteica tajā ietvertos 
principus iekļaut kā Grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas 
dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK 
konstatēšanu”.22

Grozījumu projektu Likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas 
dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK 
konstatēšanu” Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iesniedza 
Saeimas Prezidijam 2018.  gada jūnijā. Tā sākotnējā versijā bija paredzēts, 
ka TSDC uzkrātie VDK dokumenti, kā arī citu institūciju glabāšanā esošie 
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VDK dokumenti jānodod Latvijas Nacionālajam arhīvam, turklāt šiem 
dokumentiem jābūt publiski pieejamiem.23 Likumprojekta izstrādes tālākajā 
gaitā bija iesniegti vairāki desmiti priekšlikumu, kas nereti bija savstarpēji 
pretrunīgi.24 Visbeidzot 2018.  gada 4.  oktobrī pēc garām debatēm Saeima 
pieņēma un 16.  oktobrī Valsts prezidents R.  Vējonis izsludināja grozījumus 
šajā Likumā, saskaņā ar kuriem TSDC un LNA jāveic Valsts drošības komitejas 
un citu LPSR varas institūciju dokumentu digitalizācija, kā arī LNA jāuzsāk 
digitalizēto VDK dokumentu publicēšana tīmeklī un TSDC uzkrātie VDK 
dokumenti jānodod Latvijas Nacionālajam arhīvam.25

VDK dokumentu publicēšana

2018.  gada oktobrī pieņemtajā Likumā noteiktā VDK dokumentu 
publicēšanas kārtība paredzēja, ka VDK dokumentiem jātiek publicētiem 
divās kārtās. Saskaņā ar Likumu vispirms līdz 2018.  gada 31.  decembrim 
jāpublicē piecas dokumentu grupas: 1) LPSR VDK darbinieku tālruņu grāmata, 
2) LPSR VDK ārštata darbinieku kartotēka, 3) LPSR VDK aģentūras uzskaites 
alfabētiskā kartotēka, 4) LPSR VDK aģentūras uzskaites statistiskā kartotēka, 
5) LNA Latvijas Valsts arhīvā uzkrāto LKP Centrālās komitejas (turpmāk CK) 
fonda dokumentu apraksti. Sākot ar 2019. gada 1. maiju, Likums uzlika par 
pienākumu arhīvam publicēt vēl deviņas dokumentu grupas: 1) LPSR VDK 
aģentūras personas lietu un darba lietu reģistrācijas žurnālus, 2) no aģentūras 
aparāta izslēgto VDK aģentu reģistrācijas žurnālu,26 3) LPSR VDK operatīvās 
lietas un operatīvo lietu materiālus, 4) LPSR VDK un tās priekšteču (Iekšlietu 
tautas komisariāts, Valsts drošības tautas komisariāts, Valsts drošības ministrija 
un Iekšlietu ministrija) saraksti ar LKP CK un LPSR Ministru padomi, 5) LKP 
CK nomenklatūrā ietilpstošo VDK un tās priekšteču darbinieku personas lietas 
un personas dokumentus, 6) LKP CK nomenklatūrā ietilpstošo ar VDK saistīto 
PSKP, LKP, PSRS, LPSR valsts un padomju institūciju amatpersonu personas 
lietas, kā arī Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības (turpmāk 
LĻKJS) CK amatpersonu personas lietas, 7)  LPSR VDK un tās priekšteču 
iznīcinātāju bataljonu darbību atspoguļojošos dokumentus, 8)  Latvijas un 
ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības, Latvijas komitejas kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs, Latvijas Miera aizstāvēšanas komitejas, LPSR 
Jaunatnes organizāciju komitejas, PSRS Valsts ārzemju tūrisma komitejas 
Rīgas apvienības dokumentus un ar šīm organizācijām saistītās lietas, 9) lietās 
par sadarbības fakta konstatēšanu taisīto tiesas spriedumu rezolutīvās daļas.
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Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu 
saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, 
kuros bija uzskaitītas minētās publicējamās dokumentu grupas, bija pieņemti 
12. Saeimas darbības pēdējās dienās, pirmsvēlēšanu iespaidā un acīmredzot 
arī lielā steigā. Tādēļ daži aspekti minētajā dokumentu uzskaitījumā un 
dokumentu publicēšanas sadalīšana divās kārtās, šķiet, nebija pietiekami 
izvērtēti.

Piemēram, Likumā bija paredzēts, ka LPSR VDK aģentūras alfabētiskā un 
statistiskā kartotēka ir publicējama pirmajā kārtā līdz 2018.  gada decembra 
beigām, bet LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas 
žurnālus un no aģentūras aparāta izslēgto VDK aģentu reģistrācijas žurnālu 
Likums noteica publicēt tikai otrajā kārtā, sākot no 2019. gada maija, lai gan 
abas šīs dokumentu grupas ir cieši saistītas, dati tajās ir savstarpēji pārbaudāmi 
un tāpēc loģiskāk būtu bijis publicēt kartītes un reģistrācijas žurnālus kopā, 
vienā kārtā.

Turklāt vēlāk atklājās, ka pirmajā kārtā publicējamo VDK dokumentu 
starpā Likumā bija minētas tikai LPSR VDK aģentūras alfabētiskā kartotēka 
un statistiskā kartotēka, taču nebija norādīta LPSR VDK aģentūras papildu 
kartotēka, kā arī no LPSR VDK aģentūras statistiskās kartotēkas izslēgto 
aģentu kartīšu kolekcija. Lai arī aģentūras papildu kartotēkas un izslēgto aģentu 
kartīšu kolekcijas neiekļaušana pirmajā kārtā publicējamo dokumentu skaitā, 
spriežot pēc visa, bija nejauša, visticamāk – rezultāts steigai, kādā attiecīgie 
grozījumi Likumā tika pieņemti,27 tomēr ap šo faktu tika sacelta publiska 
ažiotāža.28 Rezultātā 2019. gada maijā Saeima speciāli grozīja Likumu,29 un īsi 
pēc tam abas minētās aģentu kartīšu kolekcijas tika publicētas.

Iedziļinoties Likuma formulējumos, kas attiecas uz dokumentu publicēšanu, 
iespējams konstatēt arī citas dīvainības vai nepilnības,30 taču neatkarīgi no tā 
tieši Likuma 7.2 pantā bija noteikts tas dokumentu kopums, kuru publicēšanu 
starptautiskajā tīmeklī bija jānodrošina Latvijas Nacionālajam arhīvam.

*

Viena no lielākajām problēmām, ar kuru nācās sastapties Latvijas Nacionālā 
arhīva un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra speciālistiem, gatavojot 
Likumā noteiktos dokumentus publicēšanai, bija ārkārtīgi ierobežotais laika 
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limits. Likuma grozījumi stājās spēkā 2018. gada 17. oktobrī, un pirmajā kārtā 
iekļautie dokumenti bija jāpublicē līdz tā paša gada 31.  decembrim. Tātad 
vairāku tūkstošu dokumentu digitalizēšanai, komentāru sagatavošanai un 
publicēšanai bija atvēlēti vien divarpus mēneši.

Lai publicētu Likumā noteiktos VDK dokumentus, Latvijas Nacionālajam 
arhīvam bija jāizveido tīmekļa vietne, kurā publicēto materiālu meklēšana un 
aplūkošana būtu gan maksimāli vienkārša un ērta, gan arī kas tehniski spētu 
izturēt lielu pieprasījumu skaitu (it sevišķi pirmajās dienās pēc publicēšanas). 
Vēl viena problēma, ko nācās risināt LNA speciālistiem, bija fakts, ka tik īsā 
laikā nekādu automatizētu meklēšanas sistēmu izstrādāt jaunveidojamajai 
tīmekļa vietnei VDK kartotēkām nebija iespējams. Tādēļ bija nepieciešams 
meklēt risinājumu, kas tīmekļa vietnes apmeklētājiem pašiem ļautu meklēt 
interesējošās kartītes. Pēc iespējamo variantu apsvēršanas tika pieņemts 
lēmums publicēt Likumā noteiktās VDK kartotēkas kā sīkattēlu kolekciju 
(tā, lai sīkattēlā būtu iespējams salasīt attiecīgā aģenta vārdu un segvārdu) ar 
iespēju interesējošo attēlu palielināt pilnekrāna formā.

Tā kā Likums LNA uzlika par pienākumu publicējamiem dokumentiem 
sagatavot komentārus, taču pirms digitalizēto kopiju saņemšanas no TSDC ar 
VDK aģentūras kartotēkām daļēji bija iepazinušies tikai divi arhīva speciālisti, 
pilnvērtīga komentāru sagatavošana bija ļoti problemātiska. Šajā ziņā arhīvam 
palīdzēja TSDC speciālisti, kam bija daudzkārt lielāka pieredze darbā ar LPSR 
VDK aģentūras kartotēkām un kas palīdzēja arhīvam sagatavot nepieciešamos 
komentārus. Šo darbu rezultātā 2018. gada 20. decembrī tika atklāta tīmekļa 
vietne kgb.arhivi.lv, kurā bija publicētas Likumā minētās pirmās piecas 
dokumentu grupas: LPSR VDK aģentūras alfabētiskā kartotēka, statistiskā 
kartotēka, LPSR VDK ārštata darbinieku kartotēka, LPSR VDK tālruņu 
grāmata un arhīvā uzkrātā LKP CK fonda dokumentu apraksti.

Turpināt Likumā paredzēto dokumentu publicēšanu arhīvs sākotnēji 
bija iecerējis ar tiesu un prokuratūras nolēmumiem, kas kopš 1994.  gada 
bija pieņemti pārbaudes lietās par sadarbības faktu ar VDK. Savā ziņā šo 
dokumentu sagatavošanu publicēšanai atviegloja tas, ka LNA ir uzkrātas bijušās 
Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras lietas, kurās apkopoti dokumenti 
par sadarbības faktu ar VDK, tostarp arī attiecīgajās lietās pieņemtie nolēmumi. 
Tomēr šī prokuratūras struktūrvienība pastāvēja tikai līdz 2010. gadam. Tādēļ 
arhīvam trūka tie nolēmumi par sadarbības faktu ar VDK, kas bija tapuši kopš 
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2011. gada. Arhīvs pieprasīja informāciju un attiecīgo nolēmumu kopijas par 
sadarbības faktu ar VDK no tiesām, prokuratūras, kā arī no TSDC. Arhīvā 
uzkrāto nolēmumu digitalizācija, no tiesām, prokuratūras un TSDC saņemtās 
informācijas apkopošana, tehniskā apstrāde un salīdzināšana aizņēma 
ievērojami vairāk laika nekā sākotnēji bija plānots (Likums paredzēja, ka 
publicējamas ir tikai minēto nolēmumu rezolutīvās daļas, bet pats nolēmumu 
saturs ir jāaizklāj, kas arī prasīja laiku). Rezultātā minēto nolēmumu aizklātās 
versijas tika publicētas tikai 2019. gada pavasarī. Vēl jāpiemin, ka tiesas laiku 
pa laikam turpina arhīvam piesūtīt spriedumus tajās lietās par sadarbības faktu 
ar VDK, kas izspriestas tikai nesen, tādēļ šo nolēmumu publicētais saraksts 
tiek regulāri papildināts.31

Saskaņā ar Likumu no 2019. gada maija bija jāsāk publicēt arī citi VDK un 
ar VDK saistīti dokumenti – gan tie, kas līdz 2019. gada aprīlim bija uzkrāti 
TSDC, gan arī tie, kas jau kopš 20. gs. 90. gadiem atradās Latvijas Valsts arhīvā.

Starp pirmajiem dokumentiem, kas tika publicēti 2019.  gada 1.  maijā, 
bija LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli,32 no 
aģentūras aparāta izslēgto VDK aģentu reģistrācijas žurnāla 13. sējums,33 kā 
arī PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Valsts drošības pārvaldes lieta par bijušā 
Latvijas armijas ģenerāļa Roberta Kļaviņa savervēšanu 1939.–1940. gadā.34

Kas attiecas uz LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas 
žurnāliem un no aģentūras aparāta izslēgto VDK aģentu reģistrācijas žurnālu, 
tad, kā jau minēts, šos dokumentus lietderīgāk būtu bijis publicēt kopā ar 
aģentūras kartotēkām, jo šajos žurnālos atrodamā informācija gan papildina 
aģentūras kartotēkās atrodamās ziņas, gan arī var kalpot kartotēkās atrodamās 
informācijas daļējai pārbaudīšanai. Latvijā palikušie LPSR VDK aģentūras 
personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli (pavisam 53 sējumi) aptver laiku 
no 1953. gada 6. marta līdz 1987. gada 12. janvārim. Pēc neapstiprinātām ziņām, 
reģistrācijas žurnāli par laiku pēc 1987.  gada 12.  janvāra 80.–90.  gadu mijā 
ir izvesti uz Krieviju. No aģentūras aparāta izslēgto VDK aģentu reģistrācijas 
žurnāla 13. sējums satur informāciju par laiku no 1976. gada 20. aprīļa līdz 
1989. gada 29. maijam, un tajā ir atrodami ne tikai LPSR VDK uzskaitē esošo 
aģentu vārdi, bet arī citu PSRS VDK struktūrvienību aģentu vārdi, segvārdi 
un personas lietu numuri. Tostarp ir atrodami arī dati par vairākiem Baltijas 
kara apgabala Sevišķās daļas aģentiem. Šīs ziņas ir sevišķi nozīmīgas tādēļ, ka 
Baltijas kara apgabala Sevišķā daļa bija viena no tām VDK struktūrām, kas 
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arī darbojās Latvijā, bet par kuru Latvijā nav saglabājušies gandrīz nekādi citi 
dokumenti.

PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Valsts drošības pārvaldes lietas 
publicēšana, kurā apkopoti dokumenti par ģenerāļa R. Kļaviņa savervēšanu, 
pēc autora domām, jau sen bija nepieciešama. Fakts, ka R. Kļaviņš bija PSRS 
specdienestu aģents, nebija noslēpums, un tas aprakstīts arī vēstures literatūrā.35 
Kopš R. Kļaviņa mūža traģiskā noslēguma pagājuši vairāk nekā 78 gadi, tādēļ 
viņa vervēšanas dokumentu publicēšana un ieviešana zinātniskajā apritē 
bija vien laika jautājums, un var tikai nožēlot, ka šādi 1940. gada notikumu 
pilnvērtīgākai izpratnei svarīgi dokumenti nav bijuši pieejami plašākam 
pētnieku lokam jau agrāk.

Vēl viena dokumentu grupa, kuras publicēšana bija ieplānota 2019. gada 
maijā, taču dažādu problēmu dēļ aizkavējās līdz rudenim, bija LPSR Valsts 
drošības iestāžu vadītāju – LPSR iekšlietu tautas komisāru / ministru, Valsts 
drošības tautas komisāru  / ministru, VDK priekšsēdētāju un viņu viet-
nieku – biogrā�skie dokumenti,36 kā arī pēckara laika iznīcinātāju bataljonu 
komandieru biogrā�skie dokumenti.37 Lai arī pagaidām attiecīgajās tīmekļa 
vietnes sadaļās publicēti dokumenti par salīdzinoši nelielu personu skaitu, 
tomēr arhīva speciālisti turpina gan šo dokumentu atlasi, gan digitalizāciju, 
tādēļ publicēto materiālu klāsts, kā arī personu loks, par kurām tiks publicēti 
arhīva rīcībā esošie dokumenti, pakāpeniski palielināsies.

Tāpat laiku prasa vēl viena Likumā paredzēta nosacījuma izpilde. Likuma 
7.2 panta 3. daļa uzliek par pienākumu Latvijas Nacionālajam arhīvam pirms 
dokumentu publicēšanas veikt nepublicējamo personas datu aizklāšanu. Tā 
kā VDK, LKP, kā arī citu institūciju dokumentos ir atrodamas ziņas gan par 
dažādu cilvēku privāto dzīvi, gan arī par tā sauktajām trešajām personām,38 tad 
saskaņā ar Likumu arhīva speciālistiem pirms publicēšanas ir jāveic attiecīgo 
personas datu aizklāšana. Arī šis darba veids neizbēgami palielina dokumentu 
publicēšanai nepieciešamo laiku un palielina arhīva speciālistiem veicamā 
darba apjomu.

Pašlaik arhīva speciālisti ir sagatavojuši vairākas dokumentu kopas, kuru 
publicēšana arī paredzēta Likumā, un tās ir LPSR valsts drošības iestāžu 
sarakste ar LKP CK, LĻKJS dokumenti, dokumenti, kas saistīti ar Latvijas un 
ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, kā arī dažas citas dokumentu 
grupas. Turpinās citu Likumā noteikto dokumentu atlase un gatavošana 
publicēšanai, jo arhīvā uzkrāto dokumentu apjoms ir ļoti liels.
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Pārņemto VDK dokumentu vispārīgs raksturojums

Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā glabātie VDK dokumenti tika 
digitalizēti 2018. gada beigās – 2019. gada sākumā, un 2019. gada aprīlī TSDC 
nodeva Latvijas Nacionālajam arhīvam arī šo dokumentu oriģinālus. Līdz ar 
to vismaz daļēji ir atjaunots tā sauktais izcelsmes princips, saskaņā ar kuru 
vienotas izcelsmes dokumenti ir jāglabā vienkopus.

Lai būtu saprotams, kas ir tie VDK dokumenti, kuri līdz 2019.  gadam 
glabājās Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā un tagad atrodas arhīvā, 
nepieciešams sniegt šo dokumentu nelielu raksturojumu.

Pirmkārt, tās ir VDK operatīvās uzskaites lietas un citi operatīvie materiāli. 
Operatīvās lietas Valsts drošības komitejā tika ieviestas, lai uzkrātu, reģistrētu 
un sistematizētu dokumentus, kas iegūti aģentūras un operatīvā (t. i., slēptā) 
veidā. Bija dažādi operatīvo lietu veidi: operatīvās pārbaudes lieta (дело 
оперативной проверки, to ieviesa par personu vai personu grupu, kuru 
turēja aizdomās par Padomju Savienībai naidīgu darbību un informāciju, 
ko vajadzēja pārbaudīt); operatīvās novērošanas lieta (дело оперативного 
наблюдения, to ieviesa par personām, kuras VDK uzskatīja par potenciāli 
bīstamām, – bijušie notiesātie par “sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem” vai 
kas agrāk izvērsuši “naidīgu darbību pret Padomju valsti”); operatīvās izstrādes 
lieta  / grupas operatīvās izstrādes lieta (дело оперативной разработки  / 
дело групповой оперативной разработки, to ieviesa ar mērķi atklāt, novērst 
un nepieļaut personas vai personu grupas “naidīgas izpausmes”); litera lieta 
(литерное дело, ieviesa pa “pretizlūkošanas darba līnijām un virzieniem, kā 
arī pa objektiem”), kā arī citi operatīvo lietu veidi.39 Šīs operatīvās lietas nereti 
varēja būt savstarpēji saistītas. Piemēram, operatīvās novērošanas lietu varēja 
ieviest uz operatīvās pārbaudes lietas pamata, ja VDK guva apstiprinājumu 
aizdomām par “naidīgo darbību” pret PSRS, bet operatīvās izstrādes lietu 
varēja ieviest uz operatīvās pārbaudes lietā iegūto materiālu pamata.

Kopumā arhīvā pašlaik ir ap 400 operatīvo lietu. Vairākums no tām satur 
materiālus par laiku no 20. gs. 70. gadiem līdz pat 1991. gadam, taču ir arī 
vecāki dokumenti, tostarp jau minētā lieta – formulārs par ģenerāļa R. Kļaviņa 
savervēšanu. Šie dokumenti pamatā ir sakārtoti atbilstoši LPSR VDK 80. gadu 
struktūrai:40 katras struktūrvienības dokumenti ir apkopoti atsevišķā šā VDK 
dokumentu fonda41 aprakstā. Vispirms atsevišķos aprakstos ir apkopoti 
LPSR VDK centrālā aparāta daļu dokumenti, tad teritoriālo daļu un nodaļu 
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dokumenti. Lietu skaits katrā aprakstā (t. i., no katras VDK struktūrvienības) 
ir atšķirīgs. Piemēram, LPSR VDK 2.  daļas (pretizlūkošana)42 un 4.  daļas 
(transporta pretizlūkošana)43 dokumentācija, ko pārņēma LNA, ir skaitāma 
vairākos tūkstošos dokumentu (ap 100  lietu katrā no šiem aprakstiem), bet 
no bijušās LPSR VDK 5.  daļas (cīņa pret ideoloģisko diversiju, vēlāk “Z” 
daļa – konstitūcijas aizsardzība) ir saglabājušās vien četras lietas,44 no VDK 
Madonas rajona nodaļas dokumentācijas arhīvā nonākušas tikai divas 
lietas.45 Divpadsmit  bijušo LPSR VDK teritoriālo struktūrvienību operatīvo 
dokumentu nav vispār.46

Jāatzīmē, ka šajos VDK operatīvajos dokumentos ir samērā maz 
informācijas par politiskajām represijām, jo 1990.  gada rudenī PSRS VDK 
priekšsēdētājs Vladimirs Krjučkovs izdeva divas pavēles, saskaņā ar kurām visā 
PSRS vajadzēja iznīcināt aģentūras un operatīvos materiālus par “pretpadomju 
aģitāciju un propagandu”.47 Toties salīdzinoši daudz informācijas Latvijā 
palikušajos VDK operatīvajos dokumentos ir iespējams atrast par LPSR 
iedzīvotāju nelegālām vai puslegālām ekonomiska rakstura aktivitātēm, par 
slepenības režīma ievērošanu dažādās institūcijās, par kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību u. tml.

Lielākā daļa LPSR VDK operatīvo lietu 80.–90. gadu mijā tika izvesta uz 
Krieviju, un ir zināms, ka 90. gados Saratovā glabājās vairāk nekā 21 tūkstotis 
bijušās LPSR VDK operatīvo lietu,48 līdz ar to skaidrs, ka Latvijā palikusi vien 
neliela daļa no agrākās LPSR VDK operatīvās dokumentācijas. Tomēr arī 
Latvijā palikušo dokumentu vidū atrodamās ziņas satur vērtīgu informāciju, 
kas izmantojama PSRS okupācijas perioda izpētei.

Atsevišķi būtu jāpiemin vēl dažas VDK dokumentu grupas, ko LNA 
2019. gadā pārņēma no TSDC. Viena no šādām dokumentu grupām ir LPSR 
VDK 7.  daļas (ārējā novērošana) lietas.49 Kopumā Latvijā ir saglabājušās 
158 šīs VDK struktūrvienības lietas. Daļā no tām ir uzkrāti dokumenti par to, 
kā notika VDK interesējošo cilvēku izsekošana un novērošana. Parasti šajās 
lietās ir informācija par VDK interesējošo novērošanas objektu (parasti tas ir 
kāds cilvēks), minēti VDK darbinieki (parasti tā ir grupa vairāku darbinieku 
sastāvā), kas veikuši šā objekta novērošanu, �ksēts viņa apģērbs un tā maiņa 
novērošanas gaitā, minēti viņa rīcībā esošie transporta līdzekļi, to krāsa un 
to numuri, kā arī ziņojumi par novērojamā objekta aktivitātēm (kur gājis, 
ar ko ticies, cik ilgi utt.). Dažkārt šajās lietās ir ar slēpto kameru uzņemtas 
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Pirmā un pēdējā lapa LPSR VDK 1. daļas (ārējā izlūkošana) darba plānam aģentūras 
novērošanas lietā “Sindikāts” (Latviešu inženieru apvienība ārzemēs) 1975. gadam. 

Sastādīts 1975. gada 9. aprīlī. LVA, 1. f., 1. apr., 7. l., 44., 48. lp.
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fotogrā�jas (tādas atrodamas arī citu VDK struktūrvienību operatīvajās 
lietās).50 Interesanti dokumenti atrodami lietās par VDK konspiratīvajiem 
dzīvokļiem. No tām iespējams uzzināt, kādus apsvērumus VDK amatpersonas 
uzskatīja par svarīgiem konspiratīvā dzīvokļa vietas izvēlē, kā notika un cik 
izmaksāja tā uzturēšana un kādas “leģendas” tika izmantotas konspiratīvo 
dzīvokļu maskēšanai.51 Bez tam LPSR VDK 7.  daļas dokumentu starpā 
atrodamas kartītes un fotogrā�jas par slēpņu veidošanas un novērošanas 
iespējām dažādos objektos52 un arī citi dokumenti.

No TSDC pārņemto VDK dokumentu starpā ir arī diezgan daudz dažādu 
uzskaites žurnālu. Aģentūras uzskaites žurnāli, kā jau minēts, pašlaik ir 
publicēti tīmeklī (tādēļ tie šeit sīkāk netiks aplūkoti), taču izpētei ir pieejami 
arī citi žurnāli (kopumā vairāk nekā 100  sējumu), piemēram, Iepriekšējās 
aģentūras izstrādes lietu reģistrācijas žurnāls (četri sējumi par laiku no 
1946. līdz 1952.  g.),53 Iepriekšējās operatīvās pārbaudes lietu reģistrācijas 
žurnāls (deviņi sējumi par laiku no 1952. līdz 1959. g.),54 Lietu–formulāru un 
uzskaites–novērošanas lietu reģistrācijas žurnāls (astoņi sējumi par laiku no 
1944. līdz 1952. g.);55 kā arī dažādi vēlāko gadu žurnāli: Operatīvās pārbaudes 
lietu reģistrācijas žurnāls (septiņi sējumi par laiku no 1959. līdz 1982. g.),56 

Operatīvās izstrādes lietu reģistrācijas žurnāls (13 sējumi par laiku no 1952. 
līdz 1964.  g.)57 un citi.58 Minēto žurnālu vērtība slēpjas apstāklī, ka šajos 
žurnālos (ne visos) ir minēti to cilvēku īstie vārdi, par kuriem VDK veidoja 
operatīvās lietas. Tātad šāds žurnāls var kalpot kā pierādījums faktam, ka 
par attiecīgo cilvēku VDK vāca informāciju. Turklāt, tā kā viens cilvēks var 
būt minēts vairākos žurnālos, tad vismaz daļā gadījumu ir iespējams izsekot 
operatīvās dokumentācijas attīstības stadijām par šo cilvēku. Lai arī no pašiem 
žurnāliem nevar noteikt – kādu tieši informāciju par attiecīgo cilvēku VDK 
ir savākusi, tomēr, tā kā šajos žurnālos minēto cilvēku starpā ir daudz tādu, 
pret kuriem vēlāk ir tika ierosinātas krimināllietas, tad no šiem žurnāliem 
iespējams samērā precīzi noteikt laiku, kad VDK ir sākusi interesēties par 
konkrēto cilvēku un kā šī interese ir attīstījusies. Balstoties uz krimināllietu 
materiāliem, var mēģināt vismaz aptuveni izsecināt, kāda satura informācija 
šajās operatīvajās lietās par konkrēto cilvēku varēja būt.

LPSR VDK Sekretariāta materiālos ir atrodami dažādi VDK tekošās 
lietvedības uzskaites žurnāli. Piemēram, no PSRS VDK saņemto pavēļu, 
norādījumu un instrukciju reģistrācijas žurnāls, no LKP CK, LPSR Ministru 
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padomes un Augstākās padomes Prezidija saņemto dokumentu uzskaites 
žurnāls, LPSR VDK izdoto pavēļu un norādījumu reģistrācijas žurnāls u.c.59

Pārņemto VDK dokumentu starpā ir dažādas kartotēkas. Aģentūras 
kartotēkas jau ir publicētas60 un publiskajā diskursā plaši apspriestas. Bez 
aģentūras kartotēkām LNA rīcībā ir nonākušas vairākas citas bijušās LPSR 
VDK kartotēkas: operatīvās uzskaites kartotēka,61 ārštata darbinieku uzskaites 
kartotēka,62 operatīvo informatīvo lietu par ārzemniekiem uzskaites kartītes63 
u.c. kartotēkas vai kartīšu kolekcijas. Faktiski daļa no šīm kartotēkām 
papildina minētajos reģistrācijas žurnālos atrodamo informāciju. Piemēram, 
uz operatīvās uzskaites kartītēm bieži vien ir īsumā minēts  – kāda veida 
informācija konkrētajā operatīvajā lietā ir apkopota. Citas kartotēkas, 
piemēram, kartotēka ar Zviedrijas pilsoņiem, kas uzturējušies viesnīcās,64 
kartotēka par ārzemniekiem, kartotēka par Kanādas pilsoņiem65 u.c. liecina 
par to, cik pamatīgi VDK vāca informāciju par ārzemniekiem.

Ļoti mazs un ierobežots dokumentu daudzums arhīvā nonācis no bijušās 
LPSR VDK Kadru daļas dokumentiem (kopumā tikai 11 lietas). Daļa no šīm 
lietām ir vairākas PSRS VDK priekšsēdētāju 20. gs. 70.–80. gadu pavēles, kas 
reglamentēja VDK darbinieku dienesta gaitas vispārīgos principus – izdienas 
laiku, dienesta pakāpju piešķiršanas kārtību utt.66 Tas, neapšaubāmi, ir vērtīgs 
avots, lai izprastu šā jautājuma o�ciālo pusi, taču šajās pavēlēs nav nekādu datu 
par konkrētām LPSR VDK amatpersonām.

Tie Latvijā palikušie LPSR VDK Kadru daļas dokumenti, kuros var atrast 
ziņas par LPSR VDK personālu, ir ļoti mazskaitlīgi un ar ļoti ierobežotu 
informācijas apjomu, piemēram, LPSR VDK tehnisko darbinieku un 7. daļas 
(ārējā novērošana) darbinieku kartīšu kolekcijas;67 uzskaites žurnāls par 
VDK darbinieku darba grāmatiņām.68 Salīdzinoši vērtīgākie dokumenti no 
šiem Kadru daļas materiāliem ir PSRS VDK pavēļu kopijas par LPSR VDK 
darbinieku iecelšanu vai atcelšanu no amata, dienesta pakāpju piešķiršanu, 
prēmiju piešķiršanu u.tml.69 Diemžēl šīs pavēles par LPSR VDK personālu 
LNA ir tikai par 1991. gadu, līdz ar to aptver ļoti īsu laika posmu. Bez tam 
arhīvā ir nonākušas LPSR VDK priekšsēdētāja pavēles par VDK darbinieku 
apbalvošanu, prēmēšanu vai disciplinārsodu piemērošanu tiem (un 
dažiem citiem jautājumiem), taču arī šīs pavēles aptver tikai laika posmu 
par 1991.  gadu.70 Cik zināms, Latvijā nav citu gadu pavēļu par LPSR VDK 
personālu.
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Automatizētā pretizlūkošanas sistēma (datubāze) “Delta Latvija” ir viens no 
speci�skākajiem VDK dokumentu veidiem, kas saglabājies Latvijā. Pēc autora 
rīcībā esošajām ziņām, sistēmu “Delta” VDK sāka izstrādāt jau 70.  gados 
visas PSRS līmenī, un katrai administratīvi teritoriālai VDK struktūrai bija 
paredzēta atsevišķa sistēma, Latvijas PSR līmenī  – sistēma “Delta Latvija”. 
80. gadu otrajā pusē šīs sistēmas izstrāde bija pabeigta, un to ieviesa darbībā. 
Šajā datubāzē ievadīja operatīvo informāciju, ko VDK amatpersonas atzina par 
pietiekami nozīmīgu, lai to apstrādātu elektroniski. 1991. gadā VDK darbinieki 
šajā datubāzē ievadīto informāciju bija izdzēsuši. Tomēr 90. gados pēc PSRS 
sabrukuma Latvijas IT speciālistiem izdevās daļu šīs izdzēstās informācijas 
atjaunot, un tieši šī atjaunotā informācija pašlaik ir tā “Deltas Latvija” daļa, kas 
pieejama izpētei.

Datubāzē “Delta Latvija” pārsvarā ir atrodama informācija par 80. gadiem 
(daļa informācijas ir par 70. gadiem). Tomēr attiecībā uz datiem, kas atrodami 
“Deltā Latvija”, ir jāņem vērā viens ļoti būtisks aspekts. Lai arī šī sistēma satur 
vairākus tūkstošus aģentu ziņojumu atreferējumu, tomēr paši aģentu ziņojumi 
netika ierakstīti šajā sistēmā “tiešā veidā”. Ja operatīvais darbinieks saņēma 
no aģenta nozīmīgu informāciju, viņš par šo ziņojumu sastādīja izziņu. Pēc 
tam šo izziņu operatīvais darbinieks nodeva savam priekšniekam, kurš tajā 
varēja veikt labojumus. Tālāk šī izziņa tika nodota mašīnrakstīšanas birojam 
nodrukāšanai un pēc tam nosūtīta uz VDK Informācijas analīzes daļu,71 
kuras darbinieki lēma – vai izziņā iekļautā informācija ir operatīvi nozīmīga 
un vai atbilst formālajiem datubāzes kritērijiem. Tikai tad, ja Informācijas 
analīzes daļas atbildīgo darbinieku lēmums bija pozitīvs, šajā izziņā iekļautā 
informācija tika ievadīta datubāzē “Delta Latvija”.72 Tātad starp informācijas 
pirmavotu (aģentu) un datubāzē pašlaik atrodamo informāciju vienmēr bija 
daudzas VDK amatpersonas, un katra no tām (it sevišķi operatīvais darbinieks) 
sākotnējo informāciju varēja papildināt, labot vai interpretēt. Citiem vārdiem 
sakot, ir ļoti maz iespēju uzzināt, cik daudz no aģenta sākotnēji sniegtās 
informācijas ir atrodams attiecīgā ziņojuma atreferējumā datubāzē “Delta 
Latvija”, bet cik daudz no tā ir VDK darbinieku “uzslāņojums”. Šis acīmredzot 
ir viens no iemesliem, kādēļ tiesas sadarbības fakta lietās ar VDK datubāzē 
“Delta Latvija” atrodamo informāciju bieži vien vērtē samērā kritiski.

Jāatzīmē, ka arhīvā ir nonākusi diezgan plaša datubāzes “Delta Latvija” 
tehniskā dokumentācija, kas, lai arī ir pietiekami sarežģīta un ļoti speci�ska, 
tomēr ļauj vismaz daļēji izprast šīs sistēmas struktūru un tapšanas gaitu.73
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Svarīga, lai arī neliela dokumentu grupa ir nodošanas–pieņemšanas akti, 
protokoli, revīzijas akti un citi dokumenti, kuros �ksēts VDK dokumentu 
pārņemšanas process pēc 1991.  gada 19.–21.  augusta puča, kā arī šā 
procesa gaitā veiktā VDK dokumentu iznīcināšana.74 Fakts, ka jau pēc PSRS 
sabrukuma ar Latvijas Republikas amatpersonu akceptu ir notikusi VDK 
dokumentu iznīcināšana, izskatās gandrīz skandalozi, tomēr, spriežot pēc šiem 
dokumentu iznīcināšanas aktiem, ir redzams, ka iznīcināti galvenokārt dažādi 
rīkojumdokumentu otrie, trešie utt. eksemplāri (vismaz viens eksemplārs 
parasti tika saglabāts), kā arī neizmantotās veidlapas (tiesa gan, iznīcināmo 
VDK dokumentu sarakstos iespējams atrast arī apzīmējumus “maiss” un 
“pakete”, kuru saturs nav sīkāk atšifrēts).75 Jebkurā gadījumā šie dokumenti ir 
ļoti nozīmīgs materiāls VDK inventāra un dokumentu pārņemšanas procesa 
izpētē.

Vēl viena nozīmīga dokumentu kolekcija, ko 2019.  gada vasarā LNA 
pārņēma no TSDC, ir Latvijas Valsts universitātes (turpmāk LVU) bijušās 
Pirmās daļas dokumenti (kopumā 238 lietas).76 To starpā ir dažādi normatīvie 
akti par šīs struktūrvienības darbību un slepenības režīma ievērošanu, LVU 
Pirmās daļas sarakste ar dažādām citām iestādēm, Universitātes personāla un 
mācībspēku pielaides slepeniem dokumentiem, kā arī zinātniskie materiāli – 
pētījumi, disertāciju autoreferāti u.  tml. – dažādās eksakto zinātņu nozarēs. 
Pēdējo materiālu slepenību acīmredzot noteica šo pētījumu iespējamā 
izmantošana PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām. Piemēram, 
70. gadu sākumā pat tika apsvērta iespēja Latvijas Valsts universitāti iekļaut 
to PSRS mācību iestāžu sarakstā, kuru darbiniekiem un mācībspēkiem būtu 
pilnībā vai daļēji liegtas tiesības izbraukšanai uz ārzemēm (jo viņiem pieejama 
informācija, kas pasludināta par valsts noslēpumu). Tomēr LVU amatpersonām 
izdevās pārliecināt LPSR VDK vadību, ka šāda LVU mācībspēku padarīšana 
par “neizbraucamiem” nebūtu lietderīga.77

Otrā pasaules kara laika pētniekiem noderīga dokumentu kolekcija varētu 
būt Herberta Knēta savāktās bijušo kara laika “sarkano partizānu”, PSRS izlūku 
un diversantu atmiņas par viņu darbību kara gados Kurzemē. Šīs atmiņas 
vāktas 60.–70.  gados.78 Pēckara laika pētniekiem nozīmīga informācija ir 
atrodama bijušo PSRS drošības iestāžu aģentu Marģera Vītoliņa un Vikentija 
Latkovska atmiņās.79 

Vērtīgs ir bijušā LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Lukašēviča 
personiskais fonds, kurā atrodami dažādi viņa personiskie dokumenti un 
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LPSR VDK 7. daļas darbinieka ar slēpto fotokameru 
uzņemtās fotogrā�jas ārējās novērošanas lietā “Klop”. 
Fotogrā�ju apkopojums sastādīts 1990. gada 5. jūnijā.

LVA, 1. f., 7. apr., 11. l., 99. lp.

apbalvojumi, fotogrā�jas, piezīmju grāmatiņas, atmiņu pieraksti, kā arī citi 
dokumenti.80 Atsevišķi J.  Lukašēviča personas fondā esošie materiāli jau ir 
bijuši publicēti un izmantoti pētniecībā vai publicistikā, piemēram, par lietu 
“Lursens-S”.81

Minētais pārņemto VDK dokumentu apskats nav uzskatāms par pilnīgu, 
tomēr tas sniedz vismaz nelielu priekšstatu par 2019. gada pavasarī Latvijas 
Nacionālajā arhīvā nodotajiem VDK dokumentiem. Lai arī ne visi no šiem 
dokumentiem ir bijušā LPSR VDK arhīva sastāvdaļa, tomēr kopumā tie 
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LPSR VDK priekšsēdētāja E. Johansona 1991. gada 19. augusta pavēle par 
Izmeklēšanas daļas priekšnieka N. Ņevicka apbalvošanu.

LVA, 1. f., 26. apr., 40. l., 7. lp.
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satur nozīmīgu informāciju, kas sniedz vismaz daļēju ieskatu VDK darbības 
metodēs, tās personāla sastāvā, par aģentūru un arī citiem aspektiem.

Dažas VDK dokumentu publicēšanas un pieejamības problēmas

Viena no problēmām, kas allaž izraisījusi daudz jautājumu, ir saistīta ar 
VDK dokumentu pieejamību. Gan sabiedrības, gan arī pētnieku vidū nereti 
neizpratni ir radījusi situācija, ka ilgus gadus pēc PSRS sabrukuma daļa 
VDK dokumentu ir bijusi pieejama tikai ļoti ierobežotam cilvēku lokam. 
Arī tagad pēc to VDK dokumentu, kas līdz 2019.  gadam atradās Totalitāro 
seku dokumentēšanas centrā, nodošanas Latvijas Nacionālajam arhīvam 
ne visi VDK dokumenti ir brīvi pieejami jebkuram cilvēkam “no ielas”. To 
pieejamības ierobežojumi ir noteikti gan Arhīvu likuma 13. pantā,82 gan arī 
citos normatīvajos aktos – Fizisko personas datu apstrādes likumā,83 Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2016/67984 u.c. – un ir saistīti ar personas 
datu aizsardzību. Neiedziļinoties šo tiesību aktu hierarhijā, to normu kolīzijās 
un juridiskajā analīzē (tas būtu juristu izpētes objekts), ir vērts pievērst 
uzmanību vairākiem aspektiem, kādēļ tiek uzturēti ierobežojumi VDK 
dokumentu pieejamībai.

Pieejamības ierobežojumi līdz šim bija ne tikai tiem VDK dokumentiem, 
kas bija uzkrāti TSDC, bet arī tiem, kas atradās arhīvā (valsts drošības iestāžu 
izmeklētajām krimināllietām, �ltrācijas lietām u.c.). Šādi ierobežojumi ir 
saistīti ar to, ka minētajās lietās parasti ir atrodama dažāda privāta rakstura 
informācija un dokumenti. Piemēram, VDK izmeklētajās krimināllietās nereti 
ir kratīšanās izņemtas vēstules, dienasgrāmatas, fotogrā�jas, kā arī dažādi citi 
privāta rakstura materiāli, kurus to agrākie īpašnieki vai autori nekad nav 
gribējuši darīt publiski pieejamus. Vēl vairāk, VDK izmeklētajās krimināllietās 
citu starpā atrodami dokumenti, kas satur ziņas par arestētā, apsūdzētā un 
tiesājamā veselības stāvokli vai privāto dzīvi (dažkārt arī par citu lietā iesaistīto 
personu privāto dzīvi). Šāda veida informācijas pieejamībai ir noteikti konkrēti 
ierobežojumi.

2019.  gada aprīlī Latvijas Nacionālais arhīvs, kā jau minēts, no TSDC 
pārņēma tās VDK operatīvās uzskaites lietas, kas pēc PSRS sabrukuma ir 
palikušas Latvijā. Lai arī šo lietu skaits nav liels salīdzinājumā ar VDK izmeklēto 
krimināllietu skaitu, deportāciju dokumentu skaitu vai �ltrācijas lietu skaitu, 
tomēr daļā no šīm operatīvajām lietām privāta rakstura informācijas ir 
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diezgan daudz. Ja VDK bija interese par kādu cilvēku, tad par viņu tika vākta 
visa iespējamā informācija – sākot ar ziņām par attiecīgā cilvēka profesionālo 
darbību, draugu, radu, paziņu un kolēģu loku, beidzot ar ziņām par šā cilvēka 
veselības stāvokli, intīmo dzīvi, seksuālo orientāciju utt. Turklāt visa šī 
informācija parasti tika iegūta operatīvā, t. i., slēptā, veidā, pašam cilvēkam par 
VDK iegūto informāciju neko nezinot. Lai arī šīs operatīvās lietas labi parāda 
to, kādēļ par attiecīgo cilvēku, to skaitā arī par viņa paziņu loku, VDK vāca 
informāciju, kāda veida informācija VDK interesēja, veidus, kā šī informācija 
tika vākta, tomēr publicēt ziņas par kāda cilvēka privāto dzīvi, kuru viņš pats 
nekad un nekādā veidā nav vēlējies izlikt publiskai apspriešanai, būtu gan 
neētiski, gan arī pretlikumīgi (no minēto normatīvo aktu viedokļa). Tādēļ 
publicēšanas ierobežojumi šādai informācijai ir saprotami un attaisnojami.

Taču šeit ir jautājums ne tikai par publicēšanu, bet arī par publisku 
pieejamību, t.  i., iespēju pētniekiem vai pat vienkāršiem interesentiem “no 
ielas” ar šiem dokumentiem iepazīties arhīvā. Arī šajā gadījumā Arhīvu 
likuma 13. panta 3. daļa nosaka to personu loku, kuriem ir atļauts iepazīties 
ar ierobežotas pieejamības dokumentiem, un tie ir tiesībsargājošo institūciju 
darbinieki, zinātnieki, studenti, zinātniskas institūcijas darbinieki u.c. Te 
rodas jautājums: cik attaisnoti ir šādi ierobežojumi jeb, plašāk skatoties – cik 
attaisnota ir šāda valsts iejaukšanās cilvēku tiesībās iegūt informāciju? Kas ar 
to tiek iegūts?

No vienas puses, tiek stingrāk nodrošinātas privātpersonu tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību (runa ir par to privātās dzīves informāciju, kas 
atrodama VDK dokumentos). No otras puses, jāatceras, ka tie ir vēsturiski 
dokumenti, kas ar katru gadu paliek arvien vecāki. Līdz ar to “vienkāršajam 
cilvēkam no ielas” vienmēr paliks jautājums – kādēļ no viņa joprojām slēpj kaut 
kādus 30, 40 un 50 gadus vecus dokumentus par okupācijas laika represīvo 
iestāžu darbību? Tas vienmēr atstāj risku, ka šādu divdomīgu situāciju 
var izmantot demagogi, lai sētu šaubas par valsts noteikto ierobežojumu 
pamatotību vispār.

Līdz ar to rodas jautājums, vai nebūtu lietderīgi samazināt pieejamības 
ierobežojumus PSRS okupācijas laika represīvo iestāžu dokumentiem uz 
īsāku termiņu? Vai lietderīgāk nebūtu ļaut šādiem PSRS okupācijas laika 
dokumentiem brīvu pieeju jebkuram interesentam,85 taču pirms iepazīšanās 
prasīt no attiecīgā interesenta parakstu par privāta rakstura informācijas 
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neizpaušanu un atbildību par šīs informācijas izmantošanu likumīgiem 
mērķiem. Protams, allaž ir risks, ka agrāk vai vēlāk kāds, neskatoties uz visiem 
parakstiem, pārkāps šos nosacījumus. Taču tādā gadījumā likumā var paredzēt 
sankciju par šādu pārkāpumu, piemēram, ievērojamas naudas kompensācijas 
izmaksa cilvēkam vai tā radiniekiem, kura privātā informācija tikusi izpausta. 
Katrā ziņā būtu vēlama polemika par iespējām un nepieciešamību mainīt 
pašreiz esošo situāciju VDK dokumentu pieejamībā.

Turpinot diskusiju par VDK dokumentu pieejamību, tostarp arī tādu, kas 
satur privāta rakstura informāciju, ir jāņem vērā vēl viens aspekts. Ja likums 
ierobežo kādas informācijas izplatīšanu, ir ļoti būtiski, lai šie ierobežojumi 
likumā būtu formulēti iespējami precīzi un nepārprotami. Šajā ziņā, pēc 
autora domām, minētajā Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 
2016/679 noteiktie ierobežojumi ir formulēti ārkārtīgi neskaidri, nekonkrēti, 
plaši interpretējami un vietām pat pretrunīgi. Lai arī šī regula neattiecas 
uz mirušu personu datiem, tomēr daļa no VDK dokumentos minētajiem 
cilvēkiem joprojām ir dzīvi, līdz ar to regula uz viņu datiem attiecas. Regulā ir 
minēti izņēmumi attiecībā uz zinātnisko pētniecību, taču regulā ir noteikti arī 
ierobežojumi, un robežšķirtne starp šiem ierobežojumiem un izņēmumiem 
ir ļoti neskaidra. Pētniekam, kurš nav personas datu aizsardzības speciālists, 
ir gandrīz neiespējami patstāvīgi izvērtēt, vai, piemēram, gatavojot VDK 
dokumentus publicēšanai, viņš, pats to nenojaušot, nepārkāpj kādus šīs regulas 
noteikumus. Autoram ir bijusi iespēja tikties ar citu Austrumeiropas valstu 
speciālistiem, kas pēta bijušo komunistisko režīmu specdienestu dokumentus, 
un var konstatēt, ka dažādu valstu pārstāvjiem izpratne par Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulā minētajiem ierobežojumiem ir atšķirīga. Visbeidzot, 
būtisks ir jautājums par to, vai 21.  gadsimta demokrātijās pieņemtu datu 
aizsardzības regulējumu attiecināt uz pagātnē palikušu totalitāru režīmu 
dokumentiem vispār ir adekvāti? 

*

Vēl viens jautājums, kas aktualizējies pēdējos gados attiecībā uz tiem VDK 
dokumentiem, kas līdz 2019. gada aprīlim bija uzkrāti TSDC, ir to ticamības 
aspekts. Šis jautājums ir radījis ne vienu vien pārpratumu. Publiskajā telpā 
ir izskanējusi informācija, ka VDK “operatīvās darbības rezultātā iegūtajiem 
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materiāliem [..] ir daļēja ticamība, un tie nevar tikt izmantoti kā patiesība 
pēdējā instancē”.86 Rezultātā cilvēkam “no malas” neizbēgami rodas jautājums: 
ja Latvijā palikušo VDK dokumentu īstums un autentiskums netiek apšaubīts, 
tad kādēļ tiem nevar ticēt vai arī ticēt var tikai daļēji?

Nepretendējot uz sava skaidrojuma absolūtu pilnīgumu, mēģināšu vismaz 
nedaudz ieskicēt šo paradoksālo situāciju. Piemēram, Latvijā palikušajās VDK 
operatīvajās lietās, kā arī atjaunotajā LPSR VDK datubāzē “Delta Latvija” ir 
atrodami aģentu ziņojumu atreferējumi. Ārēji viss šķiet vienkārši – ir konkrēti 
dokumenti, kuros minēti konkrēti fakti. Taču pieredzējuši pētnieki zina, ka 
ikvienam faktam un arī dokumentam, it sevišķi tik sensitīvos jautājumos kā 
cilvēku sakaros ar VDK, ir nepieciešams apstiprinājums. Tāds var būt gan 
kāda cita aģenta ziņojums par to pašu tēmu, jebkāds cits dokuments, tostarp 
kādā no arhīvā agrāk uzkrātajiem dokumentu fondiem, piemēram, LPSR 
VDK izmeklētajās krimināllietās; LPSR VDK ziņojumos LKP CK vai Ministru 
padomei u.c. Taču vairākumā gadījumu pētnieku rīcībā šādu apstiprinājumu 
nav. Vēl vairāk, dažkārt aģentu ziņojumos (vai to atreferējumos) var atrast 
tādu informāciju, kuru pats aģents ir ieguvis tikai pastarpināti, caur kādu citu 
cilvēku. Līdz ar to bieži vien nav iespēju pārbaudīt, vai kāda aģenta sniegtajā 
ziņojumā atrodamā informācija ir patiesa vai nav. Tieši šo iemeslu dēļ VDK 
operatīvajos dokumentos atrodamo informāciju bez iespējām to pārbaudīt 
nevar uzskatīt par pilnīgi drošu.

Uzskatāmi šo situāciju diezgan labi raksturo visai paradoksāls fakts. No 
vienas puses, vairāki cilvēki, kuru vārdi atrodami VDK aģentūras kartītēs, 
publiski ir nolieguši sadarbību ar VDK.87 No otras puses, par literātu Jāni 
Rokpelni, kurš 2017. gada decembrī pats publiski izstāstīja par savu sadarbību 
ar VDK,88 nekādu dokumentāru liecību par sadarbību ar VDK Latvijā nav. 
Tātad šajos gadījumos cilvēku mutiski vai rakstiski izteiktais ir tiešā pretrunā 
ar to informāciju, kas atrodama dokumentos.

Faktiski problēma slēpjas apstāklī, ka Latvijā ir saglabājusies vien daļa 
(turklāt mazākā) no visa bijušā LPSR VDK arhīva. Tas neizbēgami rada situāciju, 
ka dokumentāri pierādāmu faktu par VDK darbību mums allaž būs mazāk 
nekā dažādu hipotēžu, kas balstītas vai nu uz dokumentāri nepārbaudāmiem 
cilvēku stāstiem, vai pat tikai uz loģiskiem slēdzieniem.

Pēc VDK dokumentu publicēšanas var parādīties jauna problēma, kam 
grūti atrast analogu. Runa ir par to, ka vairāk nekā 300 cilvēku, kuru vārdi ir 
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atrodami LPSR VDK aģentūras kartotēkās (viens cilvēks arī ārštata darbinieku 
kartotēkā), kopš 1994. gada ir vērsušies tiesā, un vairākumā gadījumu tiesa ir 
nospriedusi, ka attiecīgā persona nav sadarbojusies ar VDK.89 Te rodas būtisks 
jautājums: cik brīvs pēc šāda tiesas sprieduma savos secinājumos ir pētnieks, 
kurš pēta PSRS okupācijas laiku un no VDK dokumentu, kā arī citas viņam 
pieejamās informācijas kopuma tomēr izdara secinājumu, ka minētais cilvēks 
ir sadarbojies ar VDK. Vai tas cilvēks, kurš ir saņēmis tiesas spriedumu par 
nesadarbošanos ar VDK, var šādu pētnieku iesūdzēt tiesā par “nepareiziem” 
secinājumiem? Lai arī pagaidām, cik zināms, šādu precedentu nav, tomēr tāda 
iespēja pastāv.

Kopumā, kā redzams, esošā situācija ar VDK darbības izpēti Latvijā ir visai 
sarežģīta, un šā laika vēstures pētniecības procesu (attiecīgi – arī rezultātu) 
var ietekmēt gan juridiski aspekti, gan arī fakts, ka vairākums no bijušās LPSR 
VDK dokumentu (uz Krieviju izvestie) izpētei nav pieejams.

Publiskā reakcija

VDK aģentūras kartotēku publicēšana izraisīja tik lielu interesi,90 ka pēdējo 
desmitgažu laikā Latvijā grūti atrast piemēru, kad kādas vēsturisku dokumentu 
grupas vai kolekcijas publicēšana būtu radījusi ne tikai pastiprinātu sabiedrības 
interesi, bet pat ietekmējusi politiskus notikumus. Šķiet, pēdējais analogs 
varētu būt 80.–90. gadu mijā notikušās diskusijas par Molotova–Ribentropa 
paktu, kura eksistenci Padomju Savienības augstākās amatpersonas līdz pat 
1989. gada beigām noliedza un kura dēļ PSRS Tautas deputātu kongress pat 
izveidoja īpašu komisiju.91

Lielā interese par “čekas maisu” publicēšanu, protams, būtu vērtējama ļoti 
pozitīvi no tā viedokļa, ka sabiedrībā acīmredzot joprojām ir interese par savas 
nesenās pagātnes dziļāku izpratni un izvērtēšanu. Tomēr ir jāatzīmē arī zināma 
vienpusība šajā procesā, vismaz no tā viedokļa, kas saistās ar šā pagātnes 
izvērtējuma publisko diskursu masu saziņas līdzekļos. Problēma ir tā, ka 
pašlaik faktiski ir notikusi ārkārtīgi liela uzmanības “nobīde” uz VDK aģentu 
vārdiem un to ziņojumiem,92 taču bieži vien tiek aizmirsts par visu PSRS varas 
sistēmu kopumā. Pirmkārt, bez aģentiem VDK slepeno ziņotāju lokā bija arī 
tā sauktās uzticības personas, taču, tā kā uzticības personu kartotēkas nav 
un par viņu darbību informācijas ir salīdzinoši maz, tad publiskajā diskursā 
uzticības personu darbība gandrīz neparādās un netiek apspriesta. Otrkārt, 
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tiek aizmirsts, ka aģentūra būtībā bija tikai PSRS varas sistēmas “zemākā daļa”. 
Ne jau aģenti pieņēma lēmumus. Vēl vairāk, daudzi no viņiem bija savervēti 
pret savu gribu, un vairākumā gadījumu mēs nezinām – kādas izvēles priekšā 
daļa no šiem cilvēkiem bija nolikti, pirms piekrita sadarbībai ar VDK. 
Jāatceras, ka aģentūras darbu vadīja un organizēja VDK operatīvie darbinieki. 
Tieši viņi vervēja aģentus, deva viņiem uzdevumus, pieprasīja iegūt tā vai cita 
cilvēka uzticību, lai vēlāk izmantotu šo cilvēku savā labā, saņēma no aģentiem 
informāciju. Nākamais līmenis – VDK vadība. Viņi deva sev padotajiem VDK 
darbiniekiem uzdevumus, noteica to darbības virzienu, prasīja “plānu izpildi”, 
akceptēja vervēšanas utt. LPSR VDK augstākā vadība – priekšsēdētāji un to 
vietnieki – bija LPSR augstāko varas institūciju pārstāvji, LKP CK locekļi,93 
Ministru padomes locekļi, LPSR Augstākās padomes deputāti un šādā statusā 
ietekmēja notikumus visas republikas līmenī. Visbeidzot, LPSR VDK vadība 
pavēles saņēma no PSRS VDK centrālās vadības Maskavā. Diemžēl publiskajā 
diskursā šie pēdējie līmeņi ir pieminēti daudz retāk vai pat tiek aizmirsti.

Vēl viens aspekts, kas parādījās jau 2019. gadā, pēc LPSR VDK aģentūras 
kartotēku publicēšanas. Būtiski ir palielinājies to cilvēku skaits, kuru vārdi 
ir atrodami Latvijā palikušajos VDK aģentūras dokumentos un kas vēlējās 
iziet īpašo procedūru, lai tiesas ceļā pierādītu to, ka viņi nav sadarbojušies ar 
VDK. Četru gadu laikā no 2009. līdz 2012. gadam kopumā bija desmit tiesas 
nolēmumu par sadarbības faktu ar VDK (no kuriem vienā gadījumā tiesa 
konstatēja sadarbību ar VDK), kā arī vēl divi prokuratūras nolēmumi (vienā 
gadījumā par VDK štata darbinieku, otrajā gadījumā persona atzina kontaktus 
ar VDK), nākamo sešu gadu laikā no 2013. līdz 2018. gadam bija vairs tikai pieci 
tiesas spriedumi, no kuriem neviens nekonstatēja attiecīgās personas sadarbību 
ar VDK. Tātad šajos gados cilvēku vēlme tiesas ceļā pierādīt nesadarbošanos 
ar VDK pakāpeniski samazinājās. Taču 2019. gada pirmo deviņu mēnešu laikā 
jau ir 11 tiesas spriedumu, kuros sadarbības fakts ar VDK netika konstatēts. 
Tik intensīva tiesāšanās sadarbības fakta ar VDK jautājumā pēdējo reizi bija 
novērota 2007.  gadā, kad bija 17  tiesas spriedumi par sadarbības faktu ar 
VDK; visus turpmākajos gados no 2008. līdz 2017. gadam tiesas spriedumu 
skaits vienā gadā nepārsniedz septiņus.94 Tātad kopš kartotēkas publicēšanas 
ir būtiski pieaudzis to cilvēku skaits, kas uzskatīja par nepieciešamu juridiski 
pierādīt nesadarbošanos ar VDK. LPSR VDK aģentūras kartotēku publicēšana 
nepārprotami ir veicinājusi šo procesu.
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Secinājumi

VDK dokumentu publicēšana ir noteikta Likumā, un tas nozīmē, ka 
šis jautājums ir pacelts valsts politikas līmenī. Lai arī atsevišķus Likuma 
formulējumus, kas attiecas uz dokumentu publicēšanu, kā jau minēts rakstā, var 
uzskatīt par nepilnīgiem vai neprecīziem, tomēr šie trūkumi nemazina VDK 
dokumentu publicēšanas kopējo nozīmi. Faktiski ne tikai tiek īstenota ilgus 
gadus apspriestā “čekas maisu atvēršana”, bet arī daudzi no arhīvā uzkrātajiem 
dokumentiem kļūst vieglāk pieejami gan pētniekiem, gan plašākai sabiedrībai, 
kas interesējas par PSRS okupācijas laika notikumiem. Tā kā dokumentu 
pieejamībai vienmēr ir liela nozīme kvalitatīvu pētījumu tapšanā un pagātnes 
procesu dziļākai izpratnei, tad pasākumi, kas veicina šos procesus, ir vērtējami 
pozitīvi.

LPSR VDK aģentūras kartotēku publicēšana 2018. gada decembrī (vēlāk arī 
citu VDK dokumentu publicēšana) zināmā mērā piepildīja lielas sabiedrības 
daļas prasību par “čekas maisu atvēršanu”. Taču iegūtais rezultāts ir samērā 
mānīgs. No vienas puses, ir publicēti konkrētu cilvēku vārdi, kas atrodami 
VDK aģentūras kartotēkās. No otras puses, pat no publicētajiem dokumen-
tiem – LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāliem – 
ir nepārprotami redzams, ka lielākā daļa no aģentu vārdiem plašākai publikai 
joprojām paliek nezināma dokumentu trūkuma dēļ. Turklāt pat attiecībā uz 
tiem cilvēkiem, kuru vārdi Latvijā esošajos aģentūras dokumentos parādās, 
vairākumā gadījuma Latvijā nav dokumentu (konkrēto aģentu personas un 
darba lietu), no kuriem būtu redzams, ko šis konkrētais cilvēks ir vai nav 
ziņojis vai darījis VDK labā. Ne velti, vairākums no tiem, kuru sadarbību ar 
VDK ir konstatējušas Latvijas tiesībsargājošās institūcijas, paši ir atzinuši šo 
sadarbību. Tajos gadījumos, kad cilvēks sadarbību ar VDK ir noliedzis, vairāk 
nekā 95 % gadījumu arī Latvijas tiesas sadarbību ar VDK nav konstatējušas. 
Tātad, lai arī “čekas maisu atvēršana” šos dokumentus ir padarījusi pieejamus 
plašākam pētnieku un interesentu lokam, tomēr šis process nav spējis sniegt 
atbildes uz jautājumiem par daudzu cilvēku sadarbību vai tikai iespējamo 
sadarbību ar VDK. Pastiprinātā interese un brīžiem pat ažiotāža, kas pavadīja 
“čekas maisu atvēršanu”, un publiskās diskusijas, kas joprojām turpinās par 
VDK darbību kopumā, par dažādu cilvēku iespējamo sadarbību ar to, dažkārt 
arī par citām okupācijas laika norisēm, uzskatāmi parāda, ka okupācijas un 
pagātnē palikušas diktatūras seku pārvarēšana sabiedrībai ir ļoti ilgstošs un 
nereti smags un traumatisks process.
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VDK dokumentu izpēte un publicēšana ir cieši saistīta ar personas datu 
aizsardzības jautājumiem, un šajā ziņā acīmredzot allaž būs aktuāls jautājums 
par to robežu, kur beidzas sabiedrības tiesības uz informācijas iegūšanu un 
kur sākas privātpersonas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Tā kā 
gadījumos, kad VDK vāca informāciju par kādu cilvēku, VDK interešu lokā 
bija jebkāda informācija par šo personu, tostarp arī par viņa privāto dzīvi, 
tad mūsdienu pētniekiem vismaz tuvākajā nākotnē allaž būs jāņem vērā 
ierobežojumi, kas reglamentē privātās dzīves neaizskaramību, to skaitā arī 
gatavojot VDK dokumentus publicēšanai.

Iepriekš jau minēts, ka PSRS okupācijas laika un arī VDK darbības izpēti 
var ietekmēt gan juridiskie aspekti, gan arī sociāla rakstura norises. Ja vēl 
atceramies rakstā minēto apstākli, ka lielu daļu no LPSR VDK dokumentiem 
80.–90. gadu mijā tā laika varas institūcijas izveda uz Krieviju (to daudzumu 
mēs varam aplēst tikai aptuveni), tad ir pamats uzskatīt, ka pilnvērtīgākā 
šīs institūcijas darbības izpēte vēl ir tikai priekšā  – tajā laikā, kad Krievijā 
notiks varas paradigmas nomaiņa un tur izveidosies demokrātiska pārvaldes 
sistēma, kas PSRS sabrukumu neuztvers par “20. gadsimta lielāko ģeopolitisko 
katastrofu” un totalitāra režīma izpēti neuzskatīs par “valsts noslēpumu” 
izpaušanu. Tad var parādīties iespēja, ka bijušie LPSR VDK arhīvi varētu, ja 
ne atgriezties Latvijā, tad vismaz kļūt pieejami pētniekiem un interesentiem 
no Latvijas.
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.

Gints Zelmenis

PUBLICATION OF LATVIAN SSR KGB 
DOCUMENTS AND TRANSFER

TO THE NATIONAL ARCHIVES OF LATVIA 
2018–2019: ISSUES AND CONSIDERATIONS

In October 2018, the Parliament of Latvia [Saeima] adopted and the 
President of Latvia announced the Amendments to the Law On Retaining 
and Use of Documents of the Former Committee for State Security and 
Detection of the Fact of Collaboration with the KGB. According to these 
amendments, since December 2018, the National Archives of Latvia started 
online publication of documents of the former Latvian SSR Committee for 
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State Security (Russian: Комитет Государственной Безопасности (KGB)), 
as well as various other documents from the USSR occupation period.

�e article views the prehistory of the amendments to the law, the process 
and procedure of publishing the documents, as well the key issues have been 
viewed. Among other KGB documents referred to in the law, the Latvian SSR 
KGB agency card collections gained the largest public interest. Along with 
the card collections, the Latvian SSR KGB agency registration journals, cards 
of the Latvian SSR KGB freelance o�cers, biographical documents on the 
Latvian SSR KGB senior o�cers, biographical documents of commanders of 
exterminator battalions from the post-war period, the case of recruitment of 
general of the Latvian army, Roberts Kļaviņš, as well as other documents have 
been published. In near future, it is planned to publish several Latvian SSR 
KGB operational �les and documents of cover organisations, as well as several 
other document groups.

In the spring of 2019, the Centre for the Documentation of the Consequences 
of Totalitarianism transferred the KGB documents to the National Archives of 
Latvia which is a signi�cant change in the management of the KGB documents 
in Latvia. Firstly, thereby the so called principle of provenance has been at least 
partially restored in regard to storage of the KGB documents (i.e. the principle 
that all the Latvian SSR KGB documents have to be stored in the same place 
and the same institution). Secondly, the KGB documents transferred to the 
Archives become more available for research, because the Centre for the 
Documentation of the Consequences of Totalitarianism as a structural unit 
of the Constitution Protection Bureau had higher accessibility restrictions 
compared to the Archives.

�e documents taken over by the National Archives of Latvia include 
approximately 400 operational �les of the Latvian SSR KGB, documents 
on surveillance and people tracking, various registration journals (in 
total approximately 200 volumes); card catalogues and collections, KGB 
counterintelligence system (database) “Delta Latvija”, and other documents. 
�e KGB documents include a rather small number of operational records 
on the political repressions executed during the USSR occupation period, 
because majority of these documents, in the autumn of 1990, upon the order 
of the Chairman of the USSR KGB, Vladimir Krjuchkov, were destroyed. In 
addition, more than 21,000 of operational �les of the Latvian SSR KGB were 
transported to Russia in the end of the 1980s.
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�e article also views the accessibility restrictions applied to the KGB 
documents. �e KGB documents contain information on the private life of 
di�erent persons (including their health issues, sexual orientation, etc.), 
therefore, according to the Latvian laws and regulations, certain accessibility 
restrictions still apply to part of the KGB documents. �e credibility aspect 
of the KGB documents that remained in Latvia is another signi�cant issue, 
because information available in many documents cannot be veri�ed 
and controversial opinions have been expressed publicly in regard to the 
information in the KGB documents.

Publication of the KGB agency card collections stirred vast public interest 
on the KGB agents and their reports. However, in the public discourse, the 
USSR administrative system in general, KGB employees, senior o�cers, and 
the leadership of the Communist Party have not been discussed enough. 
During the past year, the number of people whose names were found in the 
KGB agency card collections have turned to the court to prove they had not 
collaborated with the KGB.

All in all, the transfer of the KGB documents to the National Archives 
of Latvia and their publication had to be perceived positively, because these 
documents become more accessible for researchers and general public. 
�is could increase research quality and deeper understanding of historical 
processes.

Keywords: Committee for State Security, KGB documents, publishing the 
documents, KGB agency card collection.
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