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Rekomendējamās tēmas, konkrētā darbā tās sašaurinot (vēlama divdesmitā gadsimta 

septiņdesmito un astoņdesmito gadu pētniecībā):  

1. Latvijas komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. 

2. Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība. 

3. Latvijas Padomju Sociālistiskās Padomes (turpmāk –LPSR) Ministru Padomes Galvenā 

ārzemju tūrisma pārvalde, Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk – PSRS) 

Valsts ārzemu tūrisma komitejas Rīgas apvienība, valsts akciju sabiedrības «Inturist» Rīgas 

nodaļa. 

4. LPSR Ministru Padomes Galvenā pārvalde valsts un kara noslēpumu aizsardzībai presē. 

Vissavienības Autortiesību aģentūras Latvijas republikāniskā nodaļa. 

5. LPSR Jaunatnes organizāciju komiteja. Starptautiskā jaunatnes tūrisma biroja «Sputņik» 

Latvijas republikāniskā nodaļa. 

6. Latvijas Padomju rakstnieku savienība. PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskā 

nodaļa. 

7. LPSR Teātra biedrība. LPSR Kinematogrāfistu savienība. 

8. Arodbiedrību kūrortu pārvaldes Latvijas republikāniskā padome un valsts uzņēmums firma 

«Latvijas kūrorti». 

9. Vissavienības fizkultūras un sporta biedrība «Dinamo» Latvijas republikāniskā padome. 

LPSR Valsts fizkultūras un sporta komiteja. 

10. LPSR Zinātņu akadēmija un tās pirmā daļa. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. 

11. LPSR Augstskolu ministrija. LPSR Tautas izglītības ministrija. LPSR Profesionāli 

tehniskās izglītības valsts komiteja. Kara katedras augstskolās. 

12. Vissavienības politisko zinību un zinātnes izplatīšanas biedrības Latvijas republikāniskā 

nodaļa. 

13. Ventspils osta. PSRS Jūras flotes ministrijas Latvijas jūras kuģniecība. PSRS Jūras un 

upju flotes strādnieku arodbiedrība, tās internacionālie jūrnieku klubi. Kuģu žurnāli LPSR 

VDK dokumentos. 

14. Rīgas rajona kolhozs «Ādaži», piemēram, dalība kultūras sakaros, krimināllieta 44858, un 

Rīgas rajona zvejnieku kolhozs «9. maijs», piemēram, dalība kultūras sakaros. 

15. LPSR Patērētāju biedrību savienība, tās Rīgas rajona sabiedriskās ēdināšanas apvienība. 

Rīgas starprajonu zvejnieku patērētāju biedrība. 



16. LPSR VDK krimināllietas par valūtas un dārgmetālu operācijām divdesmitā gadsimta 

astoņdesmitajos gados. 

17. LPSR VDK krimināllietas par slepenu dokumentu nozaudēšanu. 

18. LPSR valsts drošības iestāžu aģentu krimināllietas. 

18. LPSR VDK krimināllietas sakarā ar spiegošanu ASV labā. 

19. LPSR VDK konspiratīvie dzīvokļi un tikšanās vietas. 

20. LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstos publicēto valsts drošības dienesta 

darbinieku LKP CK nomenklatūra lietās datu precizēšana, izmantojot citus avotus, tai skaitā 

presē publicēto informāciju. 

21. LPSR Iekšlietu ministrijas Dzeržinska kultūras nams. LPSR Iekšlietu ministrijas Rīgas 

vidējā speciālās milicijas skola. 

22. Vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība.Pionieru nometnes. LPSR 

Vecāko pionieru vadītāju skola.  

23. Atzīmes par VDK darbiniekiem mājas grāmatās. 

24. LPSR VDK ziņojumi Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai. 

25. ASV izlūkdienestu iegūtie materiāli no okupētās Latvijas teritorijas. 

 


