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LPSR Valsts drošības komitejas 
zinātniskās izpētes komisijas 

 
pētījuma īstenošanas plāns laika posmam līdz 2018. gada 31. maijam 

 

 Tiesību normā 
minētais mērķis 

Zinātniskās izpētes 
mērķis 

Zinātniskās izpētes uzdevumi 

1.1. Likuma “Par bijušās 
Valsts drošības 
komitejas 
dokumentu 
saglabāšanu, 
izmantošanu un 
personu sadarbības 
fakta ar VDK 
konstatēšanu” 
(turpmāk – Likuma) 
1. panta 1. punkts: 
nodrošināt bijušās 
LPSR Valsts drošības 
komitejas (turpmāk 
— VDK) dokumentu 
kā vienota valsts 
īpašumā esoša 
vēsturisku 
dokumentu 
kompleksa 
saglabāšanu 

Zinātniskā izpēte par 
VDK dokumentu kā 
vienota valsts īpašumā 
esoša vēsturisku 
dokumentu kompleksa 
saglabāšanai 
nepieciešamiem 
risinājumiem 

Zinātniski pamatoti priekšlikumi sarīkojumiem, kas veicami visu VDK dokumentu 
apzināšanai un plāna izstrādei par šo dokumentu vienotības nodrošināšanu, tostarp, 
provenances principa īstenošanu 

1.2. Zinātniski pamatoti priekšlikumi sarīkojumiem, kas veicami, lai nodrošinātu VDK 
dokumentu saglabāšanu, tostarp, risinājumi iespējami ilgākai dokumentu saglabāšanai 
papīra veidā un risinājumi digitalizācijai, kas vēlāk būtu ietverami konkrētu plānu izstrādē 

1.3. Zinātniski pamatoti priekšlikumi sarīkojumiem, kas veicami, lai apzinātu ar VDK darbību 
saistītos dokumentus, lai nodrošinātu VDK dokumentu satura izpratnes kvalitātes celšanu 

2.1. Likuma 1. panta 2. 
punkts: 

Zinātniska slēdziena 
izdarīšana par VDK 
dokumentu saturu, 

Zinātniski pamatots slēdziens par VDK dokumentu autentiskumu 

2.2. Zinātniski pamatots slēdziens par tiesisku pamatu VDK dokumentos ietvertajai 
informācijai radīt tiesiskās sekas 
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2.3. noteikt kārtību, kādā 
izmantojami VDK 
dokumenti 

pamatu tiesisko seku 
rašanās, rekomendācijas 
par atbilstošāko Latvijas 
Republikas Satversmes 
kodolam kārtību, kāda 
būtu nosakāma, 
nodrošinot VDK 
dokumentu pieejamību 

Zinātniski pamatots slēdziens par VDK dokumentu pieejamības nodrošināšanas 
aspektiem 

3.1. Likuma 1. panta 3. 
punkts: 
ļaut apzināt un dot 
iespēju novērtēt 
atsevišķu personu 
sadarbību ar VDK 

Sniegt novērtējumu no 
dažādu zinātnes nozaru 
viedokļa pastāvošajai 
sistēmai, apzinot un 
dodot iespēju novērtēt 
atsevišķu personu 
sadarbību ar VDK, sniegt 
laikmetīgus 
priekšlikumus sistēmas 
pilnveidei, kā arī kārtībai, 
kādā nosakāma 
sadarbība ar VDK 

Zinātniski pamatots slēdziens par kārtību, kādā nosaka sadarbību ar VDK 

3.2. Sadarbības ar VDK faktu procesuālo aspektu zinātniska izvērtēšana 

3.3. Zinātniski pamatoti priekšlikumi par sistēmas, kādā veicama sadarbību ar VDK, 
pilnveidošanu 

3.4. Sadarbības ar VDK izpratnes precizēšanas nepieciešamības, ierobežojumu izmaiņu seku 
zinātnisks novērtējums 

3.5. Sadarbības ar VDK vispusīga zinātniska izvērtēšana 

4.1. Likuma 1. panta 4. 
punkts: 
dot iespēju uzsākt 
kriminālvajāšanu 
pret personām, 
kuras, sadarbojoties 
ar VDK, izdarījušas 
noziegumus 

Sniegt zinātniski 
pamatotu slēdzienu par 
atbildības sakarā ar 
sadarbību ar VDK 
pamatu – no dažādu 
zinātnes nozaru viedokļa 
raugoties – , arī 
procesuālajiem 
aspektiem 

Zinātniska krimināltiesiskās atbildības pamatu novērtēšana, krimināltiesisko un 
kriminālprocesuālo aspektu pilnveides nepieciešamības novērtējums 

4.2. Zinātniska civiltiesiskās atbildības pamatu novērtēšana, civiltiesisko un civilprocesuālo 
aspektu pilnveides nepieciešamības novērtējums 

4.3. Atbildības sociālās atmiņas kontekstā zinātnisks novērtējums 

4.4. Atbildības morāli ētiskā kontekstā zinātnisks novērtējums 

4.5. Zinātnisku priekšlikumu izstrāde par metodēm, kā veicināma noziegumu ergo omnes un 
kas pārkāpj ius cogens atklāšana saistībā ar VDK rīcību, un šo metožu novērtējums no 
dažādu zinātnes nozaru viedokļa 

5.1. Likuma 1. panta 5. 
punkts: 
radīt iespēju politiski, 
juridiski un morāli 

Zinātniski pamatoti 
atklāt VDK rīcību, sniegt 
tai novērtējumu no 
dažādu zinātnes nozaru 

Zinātniski aprakstīt VDK institucionālo, organizatorisko struktūru – dokumentālo un 
faktisko –, padotību, darbības normatīvo pamatu 

5.2. Zinātniski aprakstīt VDK rīcību no dažādu zinātņu nozaru skatu punkta, sniegt tai 
novērtējumu, sevišķi pievēršot uzmanību ius cogens normu pārkāpumiem 
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5.3. reabilitēt personas, 
kuras VDK 
represējusi, vajājusi 
un izspiegojusi 

viedokļa, šīs rīcības 
avotus un sekas, tostarp 
izvērtēt upuru 
jautājumu, arī viņu un 
viņu mantinieku tiesības 
uz taisnīgu tiesu, un 
Latvijas Republikas 
Satversmes ievadā 
noteiktā pieminēšanas 
pienākuma 
iedzīvināšanas aspektus 

No dažādu zinātņu nozaru skatu punkta aprakstīt VDK rīcības upurus, sniegt zinātnisku 
pamatojumu upura jēdziena attiecināšanai 

5.4. Sniegt zinātniski pamatotu apskatu par upuru un viņu mantinieku  vai tiesību pārņēmēju 
tiesībām uz taisnīgu tiesu, izstrādāt zinātniski pamatotus risinājumus tiesību uz taisnīgu 
tiesu īstenošanas efektivizēšanai 

5.5. No dažādu zinātņu nozaru skatu punkta aprakstīt VDK upuru un salīdzināmā situācijā 
upuru pieminēšanas prakses, izstrādāt risinājumus Latvijas Republikas ievadā noteiktā 
pieminēšanas pienākuma iedzīvināšanai 

6.1. Likuma 1. panta 6. 
punkts: 
dot iespēju zinātniski, 
vēsturiski un juridiski 
izpētīt un izvērtēt 
materiālo un morālo 
kaitējumu, ko VDK 
nodarījusi Latvijas 
valstij un tās 
iedzīvotājiem 

Sniegt, ievērojot dažādu 
zinātņu nozaru atziņas, 
slēdzienu, kā veicināma 
turpmākā VDK un tās 
rīcības izpēte, tostarp ar 
mērķi noteikt materiālo 
un morālo kaitējumu, ko 
VDK nodarījusi Latvijas 
valstij un tās 
iedzīvotājiem 

Sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas par informācijas, piemēram, VDK 
dokumentu, ar to saistīto citu dokumentu, informatīvā materiāla, intelektuālā īpašuma, 
pieejamību, kas veicinātu turpmāko VDK un tās rīcības izpēti, tostarp ar mērķi noteikt 
materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem 

6.2. Sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas par to, kā turpmāk būtu institucionāli 
organizējama VDK un tās rīcības izpēte, tostarp ar mērķi noteikt materiālo un morālo 
kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem 

6.3. Sagatavojams zinātniski pamatots atzinums par vēsturisko un aktuālo materiālā un 
morālā kaitējuma, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem, noteikšanas 
kārtību 

 


