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zinātniskās intereses: 20. gadsimta sociālā vēsture, padomju studijas, seksu-
alitātes vēsture.

raksta mērķis ir noskaidrot, kāda bija Vissavienības akciju sabiedrības (Vas) 
“intūrists” rīgas nodaļas saikne ar Latvijas psr ministru padomes (mp) 
Valsts drošības komiteju (VDk), pētot Vas “intūrists” rīgas nodaļā un tās 
operatīvo vadību nodrošinošajā Lpsr mp ārzemju tūrisma pārvaldē2 (ātp) 
nodarbināto amatpersonu kadru dokumentus. pētījums ir strukturēts septi-
ņās nodaļās – pirmajā nodaļā raksturoti izmantotie avoti un stāvoklis tēmas 
izpētē, otrajā nodaļā sniegta ārzemju tūrismu apkalpojošās jomas institucio-
nalizēšanas priekšvēsture padomju savienībā un padomju Latvijā, trešajā no-
daļā raksturota rīgas nodaļas operatīvās vadības struktūras – Lpsr mp 
ātp – vadība (1966–1988), ceturtajā nodaļā atklāts, kā VDk ietekme rīgas 
nodaļas darbā izpaudās caur Lpsr mp ātp priekšnieka palīga institūtu 
(1972–1988). turpmākās nodaļas veltītas VDk ietekmes potenciāla identifi-
cēšanai: piektajā nodaļā – Vas “intūrists” rīgas nodaļas vadībā (1957–1992), 
sestajā nodaļā – viesnīcas “Latvija” vadībā (1979–1991). savukārt septītajā 
nodaļā ir ieskicēta minēto iestāžu zemākā ranga administratīvo un tehnisko 
darbinieku saistība ar VDk. pētīto iestāžu vadītāju vārdi un pilnvaru laiks ir 
fiksēti rakstam pievienotajās piecās tabulās.

Atslēgas vārdi: Vissavienības akciju sabiedrības “intūrists” rīgas nodaļa, ār-
zemju tūrisms, Lpsr mp VDk, operatīvā vadība.
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aVoti un LiteratŪra

tā kā VDk dokumenti izpētei nav pieejami, Vas “intūrists” 
rīgas nodaļas operatīvās vadības tēmas izpēte ir balstīta uz dažādu 
struktūru amatpersonu un dažāda ranga partijas organizāciju lē-
mēj orgānu izdoto pavēļu, lēmumu par iecelšanu amatos un atbrī-
vošanu no tiem, atskaišu, kā arī personas lietu dokumentu – kadru 
uzskaites anketu, autobiogrāfiju, raksturojumu, algas norēķinu ana-
līzi. minētā tipa dokumenti ir atlasīti Latvijas nacionālā arhīva Lat-
vijas valsts arhīva desmit fondos – Latvijas komunistiskās partijas 
centrālās komitejas (pa-101.), Lkp rīgas pilsētas komitejas 
( pa-102.), Lkp ck nomenklatūras darbinieku personas lietu ko-
lekcijas (pa-15500.), Latvijas ļeņina komunistiskās jaunatnes sa-
vienības (Lļkjs) centrālās komitejas (pa-201.), Lļkjs kirova ra-
jona komitejas (pa-206.), psrs galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes 
(gātp) Vissavienības akciju sabiedrības “intūrists” rīgas nodaļas 
partijas pirmorganizācijas (pa-7216.), Latvijas un ārzemju draudzī-
bas un kultūras sakaru biedrības partijas pirmorganizācijas 
( pa-7211.), Latvijas psr ministru padomes (270.), Lpsr mp ār-
zemju tūrisma pārvaldes (986.), psrs gātp Vas “intūrists” rīgas 
nodaļas (222.) fondos. savukārt personāla dokumentu valsts arhīvā 
ir pētīta dokumentācija, kas glabājas divos fondos – rīgas viesnīcu 
trests (1481.) un psrs Vas “intūrists” viesnīca “Latvija” (282.). 

rakstā minēto amatpersonu iecelšanas un atbrīvošanas datumi 
var variēt dažu dienu robežās, jo atšķīrās Lpsr mp ātp un Vas 
“intūrists” rīgas nodaļas pavēļu datumi – nobīdi noteica pakļau-
tība: vispirms lēmumu pieņēma psrs mp gātp vai Lpsr mp 
ātp, tad rīkojumu par izpildi deva rīgas nodaļas pārvaldnieks. 
personas nosauktas vārdā un uzvārdā. gadījumos, kad vārdu nav 
bijis iespējams noskaidrot, sniegts tikai iniciālis, norādīts dzimša-
nas gads un gads, kurā persona iestājusies padomju savienības ko-
munistiskajā partijā (pskp). miršanas gads ir norādīts gadījumos, 
kad tas bijis publiski pieejams. Diemžēl Latvijā atšķirībā no citām 
eiropas savienības valstīm pastāvošā likumdošana liedz zinātnie-
kiem iegūt informāciju par miršanas gadu, izmantojot Lr iekšlietu 
ministrijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju re-
ģistru.

minēto fondu dokumenti galvenokārt fiksē izmaiņas amatper-
sonu karjerā, tajos nav atrodami dati par ietekmēm, tie nepiedāvā 
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faktus, lai lasītājs varētu konstatēt, kāpēc un kādos apstākļos izmai-
ņas ir notikušas un kā tās uztvērušas iesaistītās personas vai laika-
biedri. tāda veida viedokļi un vērtējumi parasti rodami dienasgrā-
matās, atmiņās un memuāru literatūrā, taču par Vas “intūrists” 
rīgas nodaļu pagaidām tādi darbi nav publicēti. toties publiskajā 
telpā sāk izskanēt laikabiedru atmiņas. tēmas kontekstā nozīmīgs 
ir Lpsr mp Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
(1980–1990) Daumanta znatnaja (1938) stāstījums.3 Fragmentāri 
par rīgas nodaļu ir rakstījis 1978. gadā asV politisko patvērumu 
ieguvušais bijušais VDk aģents imants Lešinskis (1931–1985), kurš 
bija armijas (nevis VDk) rezerves majors un dienesta pakāpi saņē-
mis automātiski atbilstoši rangam Lkp ck nomenklatūrā. Viņa 
avots ir paša 22 gadus ilgā sadarbības pieredze ar VDk, kas bija 
būtiski saistīta ar Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem 
ārzemēs (kks) darbības uzraudzību. i. Lešinska memuāri par pie-
redzēto viņa sadarbībā ar VDk tika publicēti turpinājumos 1979.–
1980. gadā amerikas latviešu avīzē “Laiks”. i. Lešinska apgalvojumi, 
ka “kultūras sakaru komiteja pakļauta valsts drošības komitejai, kas 
darbojas čekas izlūkošanas pārvaldes tiešā pārraudzībā”,4 ir veicinā-
juši interesi par kks darbību, ko apliecina bijušā totalitārisma seku 
dokumentēšanas vadītāja induļa zālītes un literatūrzināt nieces evas 
eglājas-kristsones publikācijas.5 par Vas “intūrists” rīgas nodaļu 
nav dokumentu, kas liecinātu par to, kā VDk iesaistījās, piemēram, 
darbinieku atlasē (arī kks gadījumā apstiprinājums tam nav gūts 
dokumentos, bet intervijā ar komitejas bijušo darbi nieku).6

Vas “intūrists” dažādu teritoriālo nodaļu ideoloģiskās darbības 
izpēte pēdējos gados ir populārs temats valstīs, kur tādas nodaļas 
darbojušās.7 tomēr pārsvarā pētījumi veikti tūrisma vēstures kon-
tekstā, analizējot propagandas aspektu ārzemju tūrismā un caur 
ideoloģiju cīņas prizmu skatot plašu jautājumu spektru, sākot no 
ekskursiju programmu satura līdz ārzemnieku materiālajai apkal-
pošanai.8 Vēsturnieks alekss Hazanovs pētījis mijiedarbību starp 
ārzemju tūristiem, padomju valsti un padomju sabiedrību post-
staļinisma periodā. Viens no viņa nodomiem ir rekonstruēt socio-
kulturālo ietekmi, ko atstāja desmitiem miljonu ārzemnieku, kas 
apmeklēja padomju savienību laikā no 50. gadu beigām līdz 
80. gadu sākumam.9 savukārt šona salmona pētījuma pamatā ir 
Vas “intūrists” vēsture padomju savienības un ārvalstu attiecību 
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dinamikas kontekstā,10 konstatējot, ka organizācija pamazām kļuva 
pārņemta ar valūtas pelnīšanu, piešķirot jaunu nozīmi jēdzienam 
selling socialism.11 Vēsturniece Daina bleiere ir īsi raksturojusi pa-
domju un ārzemju tūrisma kontroli padomju Latvijā.12 savukārt 
socioloģe ieva zaķe pagaidām nepublicētā rakstā, kas balstās uz 
psrs gātp Vas “intūrists” rīgas nodaļas dokumentu izpēti, ir 
analizējusi, kā sākotnēji klaji politiskos mērķos bāzētais ārzemju 
tūrisms tika transformēts par etnisko tūrismu ar fokusu uz etniskās 
kultūras izrādīšanu.13 

minētajās publikācijās autori nav mēģinājuši konstatēt VDk 
 ietekmi Vas “intūrists” reģionālo nodaļu vadītāju izvēlē. tāpēc šis 
raksts ir veltīts iespējamās saistības ar VDk konstatēšanai Vas “in-
tūrists” rīgas nodaļas vadītāju un to uzraugošās un tās operatīvo 
vadību nodrošinošās Lpsr mp ārzemju tūrisma pārvaldes vadītāju 
karjerās un padomju Latvijas ārzemju tūrisma vadībā. publiskajā 
diskursā populārs ir viedoklis, ka Vas “intūrists” rīgas nodaļa ir 
bijusi VDk piesegorganizācija, balstoties sava veida uztveres (arī 
savulaik izveidotā “čekas” tēla) tradīcijā, kas – kā jau tradīcija – nav 
tikusi pamatota ar pārbaudāmiem faktiem. (piemēram, nav tradīci-
jas par VDk piesegorganizāciju dēvēt p. stučkas Latvijas Valsts uni-
versitāti, kaut gan arī šajā iestādē, tāpat kā daudzās citās lielās pa-
domju iestādēs un uzņēmumos, darbojās 1. daļa ar visām no tā 
izrietošajām sekām.) tomēr zinātniskas izpratnes nolūkā faktu ar-
gumentācijas identificēšana ir būtiska.  svarīgs sākotnējs solis šajā 
virzienā būtu noskaidrot, vai VDk bija ietekme uz padomju Latvi-
jas ārzemju tūrismu tā iestāžu vadības līmenī un kā (caur kuriem 
vadītājiem) konkrēti tā izpaudās. plašākā VDk vēstures pētniecībā 
izvēlētā tēma ir svarīga, jo, bal stoties uz viena konkrēta – ārzemju 
tūrisma – resora svarīgāko iestāžu izpēti, ļauj identificēt sava veida 
VDk ietekmes nodrošināšanas modeli kādas iestādes vadīšanā un 
noskaidrot, vai un kā tas ir mainījies laika gaitā. otrs būtisks iegu-
vums – lasītājam kļūs skaidrs, ka pašlaik pieejamo arhīva doku-
mentu klāsts ir nepietiekams, lai noskaidrotu, kā konkrēti VDk 
darbojās ārzemju tūrisma iestādēs nosacītajā zemākajā līmenī – kā 
VDk virsnieki strādāja (vai caur kurām personām) ar ziņotājiem 
ikdienā, kur tieši viņi tikās, kā tika nodota informācija (mutiski, 
rakstiski), kādu argumentāciju viņi lietoja, kāpēc ziņotāji piekrita 
informēt, kā ziņotāji uztvēra to, ko dara, kā un kāpēc metodes 
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 mainījās laika gaitā utt. tāda informācija būtu jāiegūst, izmantojot 
mutvārdu vēstures (oral history) metodoloģiju. šī raksta tēmas iz-
pētes rezultāts ir konkrēts potenciāli intervējamo cilvēku saraksts 
(sk. piecas tabulas pielikumā), no kuru palīdzības nākotnē lielā 
mērā būs atkarīgs, vai zinātnieki spēs noskaidrot, kā VDk darbs 
izpaudās ikdienā.

ārzemju tŪrisms psrs un LatVijas psr: 
priekšVĒsture 

Valsts akciju sabiedrība ārzemju tūrismam psrs “intūrists” 
(“inturist”) tika nodibināta 1929. gada 12. aprīlī psrs iekšējās un 
ārējās tirdzniecības tautas komisariāta pakļautībā.14 tās mērķis bija 
nodrošināt finansējumu Vk(b)p ck ģenerālsekretāra josifa staļina 
(1878–1953) iniciētā padomju savienības paātrinātās industrializā-
cijas plāna īstenošanai (tehnikas iepirkšanai ārzemēs u.tml.). sākot 
jau ar padomju savienības saimnieciskās attīstības pirmās piecga-
des (1928–1932) plānu, ārzemju tūrisms tika uztverts kā īpaša eko-
nomikas nozare, kā visvienkāršākais un visienesīgākais eksporta 
veids. Vārdu sakot, “intūrists” centrējās uz valsts ekonomiskajām 
vajadzībām, ko rāda jau tā dibināšana valsts akciju sabiedrības 
veidā, ko pārvaldīja piecu amatpersonu valde. “intūrists” no pirma-
jām tā pastāvēšanas dienām darbojās starptautiski, tāpat kā ideolo-
ģija, ko tas pārstāvēja.15 papildus “intūrista” lomai industrializācijas 
vajadzībām tā vadītāji saprata, ka pilnīga kulturālās dzīves transfor-
mācija padomju savienībā nozīmē to, ka valsts var piedāvāt kaut ko 
patiesi unikālu modernajam tūristam (sociālistiskās revolūcijas sa-
sniegumi: kolhozi, pionieru nometnes utt.).16 Lai to īstenotu, bija 
nepieciešama attiecīga infrastruktūra. 

jau 30. gadu gaitā darbā ar ārzemniekiem arvien ciešāk iesaistī-
jās vēl citas valsts iestādes – īpaši psrs iekšlietu un ārlietu tautas 
komisariāti.17 ārzemju tūristu kustības ierobežojumi tika fiksēti 
1936. gadā izdotos 64 lapu apjomīgos noteikumos; galvenā būtība – 
aizliegta jebkāda pārvietošanās ārpus “intūrista” maršrutiem. otrā 
pasaules kara beigās, padomju armijai okupējot Latviju, līdzīgi pro-
cesi tika replicēti padomju Latvijā.

š. salmons raksta, ka jau 1946. gadā tika atvērti “intūrista” ofisi 
rīgā, tallinā un citur. “intūrista” amatpersonas pievienojās pa-
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domju armijai, lai okupētajās teritorijās nodrošinātu tiesības uz 
īpašumiem, lielajiem hoteļiem un citām ēkām – polijā, čehoslovā-
kijā, baltijas valstīs. tā “intūrists” iekārtojās ēkā padomju prospektā 
Liepājā.18 tādējādi Vas “intūrists” Latvijas psr teritorijā darbojās 
jau pirms rīgas nodaļas izveidošanas. piemēram, viesnīca “metro-
pole” un citas lielākās rīgas viesnīcas (“sports”, “Viktorija”, “Dau-
gava”) bija Vas “intūrists” uzņēmumi. 

pēc staļina nāves, kad politiskais režīms pamazām tika liberali-
zēts, kļuva aktuāls jautājums par ārzemju tūristu uzņemšanu. Lkp 
ck birojā to apsprieda 1954. gada vasarā, kad restorānā tika ap-
krāpti ķīniešu sporta delegācijas locekļi (porcijas svars neatbilda no-
teiktajam); fakts tika vērtēts kā ideoloģiska diversija.19 1955. gadā 
birojs apsprieda jautājumu par ārzemju delegāciju uzņemšanas uzla-
bošanu.20 savukārt 1956. gadā – apstiprināja objektu sarakstu (rūp-
niecības uzņēmumu, kolhozu un sovhozu, zinātnisko un mācību, 
medicīnas un bērnu, kultūras iestāžu un ostu), ko rādīt  ārzemju tū-
ristiem, vienlaikus uzdodot atbildīgajiem resoriem tos sakārtot.21 
tomēr vēl 1956. gada vidū rīgā nebija “intūrista” republikāniskās 
nodaļas; kompartijas vadība konstatēja, ka tas sarežģī ārzemju dele-
gāciju uzņemšanu.22 

kāda 1958. gada 13. augusta presē publicētā ziņa rīgas nodaļas 
darbības sākumu attiecina uz 1956. gada beigām – tiek vēstīts, ka 
drīz būs divi gadi, kopš Vas “intūrists” rīgā ir nodaļa un tā atro-
das viesnīcā “rīga”.23 tomēr laikā no 1956. gada rudens līdz 
1957. gada janvārim, kad visticamāk tika veikta rīgas nodaļas or-
ganizēšana, Lkp ck biroja sēdēs Vas “intūrists” nav pieminēts un 
par rīgas nodaļas pārvaldnieka apstiprināšanu amatā nav spriests. 
arī Lkp rīgas pilsētas komitejas biroja sēdēs 1956.–1958. gadā par 
minētajiem jautājumiem nav lemts. tomēr jau 1957. gada 18. jan-
vārī rīgas nodaļas pārvaldnieka amatu pildīja24 Voldemārs bušs 
(1900–1965; pskp no 1919), Latvijas telegrāfa aģentūras atbildīgā 
vadītāja vietnieks (sk. 3. tabulu).25 Lietu gaitu paātrināja vajadzība 
izpildīt pskp ck prezidija 1957. gada 5. janvāra lēmumu, kā dēļ 
Lpsr mp 1957. gada 2. februāra lēmumu “par pasākumiem ār-
zemju tūristu apkalpošanā” saistīja ar uzdevumu tajā pašā gadā pa-
beigt viesnīcas “rīga” celtniecību.26 

nav zināms, kāpēc par pirmo pārvaldnieka vietas izpildītāju 
tika iecelts tieši V. bušs, turklāt nav skaidrs viņa statuss, jo, kaut 
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gan no 1957. gada sākuma viņš pildīja rīgas nodaļas pārvaldnieka 
pienākumus, no atbildīgā vadītāja vietnieka amata Latvijas tele-
grāfa aģentūrā V. bušs tika atbrīvots tikai 1957. gada 13. jūlijā sa-
karā ar aiziešanu pensijā.27 tātad gandrīz pusgadu V. bušs ir strā-
dājis, apvienojot pienākumus. iespējams, ka republikāniskajā līmenī 
rīgas nodaļa tika organizēta caur Lta. arhīvā saglabātā rīgas no-
daļas pārvaldnieka senākā pavēle ir datēta ar 1959. gada 11. martu,28 
tomēr tajā ir atsauce uz 1958. gada 25. jūnija pavēli nr. 2, kas no-
daļas komplektēšanu ar darbiniekiem ļauj saistīt ar 1958. gada mai-
ju.29 tādējādi nav skaidrības par to, kā uzdevumā un ar ko ir no-
darbojies rīgas nodaļas vadītājs tās izveides posmā no 1956. gada 
beigām līdz 1958. gada pavasarim.

V. bušu rīgas nodaļas pārvaldnieka amatā, visticamāk, iecēla 
psrs ārējās tirdzniecības ministrijai pakļautās Vas “intūrists” val-
des priekšsēdētājs Vladimirs ankudinovs, jo līdz 1964. gadam 
rīgas nodaļa caur Vas “intūrists” bija pakļauta psrs ārējās tirdz-
niecības ministrijai maskavā, bet no 1964. gada – psrs ministru 
padomes ārzemju tūrisma pārvaldei (no 1969. gada galvenā ār-
zemju tūrisma pārvalde; no 1983. gada Valsts ārzemju tūrisma ko-
mi teja). tikai no 1966. gada rīgas nodaļas uzraudzību sāka realizēt 
caur koprepublikānisko – ārzemju tūrisma pārvaldi pie Latvijas 
psr ministru padomes (no 1984. gada Lpsr mp galvenā ārzemju 
tūrisma pārvalde), kuras uzdevums bija īstenot operatīvo vadību 
pār rīgas nodaļu praktiskajos informatīvā propagandas darba īste-
nošanas un ārzemju tūristu uzņemšanas un apkalpošanas organizē-
šanas jautājumos. Vas “intūrists” saimniecību rīgā īpaši nostipri-
nāja viesnīcas “Latvija” nodošana ekspluatācijā 1979. gadā. rīgas 
nodaļa 1980. gadā tika pārsaukta par psrs mp gātp (no 
1984. gada psrs mp Valsts ārzemju tūrisma komiteja) rīgas apvie-
nību un rīgas nodaļas pārvaldnieks kļuva par rīgas apvienības ģe-
nerāldirektoru, kurš pārvaldīja arī viesnīcas–restorānu kompleksu 
“ Latvija”.

jau 60. gadu sākumā trimdas presē bija lasāmas piezīmes, ka 
“visi intūrista darbinieki ir arī čekas dienestā”.30 avīze “Laiks” infor-
mēja, ka starptautiskās ziņu aģentūras “the christian science mo-
nitor” redaktors nets Vaits ir pats pārliecinājies, ka “intūrists” ir 
“spiegu organizācija, ar kuras starpniecību un palīdzību padomju 
valdība izspiego ārzemniekus, tos apkrāpj un tiem noslēpj padomju 
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dzīves īstos apstākļus. aģentūras galvenie “ieroči” ir izskatīgi, inte-
liģenti un labi apmācīti vīriešu un sieviešu gidi.”31 savukārt “Lon-
donas avīze” 60. gadu beigās lakoniski vēstīja, ka Latvijas laika 
“romas viesnīcas” vietā uzceltā viesnīca “rīga” ir “intensīvas če-
kistu darbības centrāle” un ka “intūrista aģenti, kas tur darbojas, 
tāpat taksometru šoferi, kas dežurē pie ieejas, ir bez izņēmuma 
čekas aģenti”.32 arī i. Lešinska apgalvojumi memuāros ir nostipri-
nājuši priekšstatu par piemīlīgajām “intūrista” gidēm – “dacītēm” 
un “zanītēm” kā “čekas” ziņotājām.33 i. Lešinskis raksta: “sešdesmi-
tajos un septiņdesmitajos gados tūristu izsekošanai viesnīcā “rīga” 
bija izveidots speciāls kgb komandpunkts, kura priekšnieks 
1976. gadā bija kgb apakšpulkvedis jānis Vaivods [Vaivods no 
1972. gada bija pulkvedis. – I. L.], alias “Valdmanis”. regulārus rak-
stiskus ziņojumus viņam iesniedza visi, kas bija nodarbināti ar rie-
tumu tūristu aprūpēšanu – intūrista gides, viesnīcas personāls 
(ieskai tot portjē un šveicarus), restorānu un bāru darbinieki, intū-
rista autobusu šoferi. Viesnīcas telpās, tās tuvākajā apkaimē un ār-
zemnieku iecienītākajās vietās apgrozījās vismaz 20–30 privātās 
drēbēs ģērbušies kgb darbinieki.”34 

jautājums par “intūrista” gidiem kā “čekas ziņotājiem” šajā 
rakstā netiks pētīts, taču jāņem vērā, ka viņiem nebija akūtas ne-
pieciešamības kļūt par ziņotājiem (lai saglabātu darbu), jo pašos 
gidu darba pienākumos ietilpa ziņojumu rakstīšana tiešajai priekš-
niecībai “intūrista” rīgas nodaļā. pēc katras ekskursijas gidiem bija 
jāveic pieraksti tā sauktajās darba kladēs, sākot ar savu vērojumu 
fiksējumu un beidzot ar tūristu uzdoto jautājumu un sarunu atstās-
tīšanu. pieraksti skaitījās slepeni, tie bija jāglabā seifā, klades laika 
gaitā iznīcināja kā slepenās lietvedības dokumentus. gidu priekš-
nieki, balstoties uz pierakstiem, veidoja atskaites par nodaļas darbu. 
Visticamāk, gidu pierakstus lasīja arī virsnieks, kas no VDk kūrēja 
ārzemju tūrisma resoru republikā, taču, lai iegūtu piekļuvi šīm kla-
dēm, gidu labvēlība viņam nebija nepieciešama. 

atgriežoties pie i. Lešinska apgalvojuma. tas rada priekšstatu 
par visaptverošu ārzemju tūristu izsekošanu, turpretim padomju 
Latvijā uzņemto tūristu skaits mudina pieņemt, ka VDk materiālie 
resursi tam bija par vājiem. 1960. gadā padomju Latviju apmeklēja 
2649 ārzemju tūristi. Desmit gadu laikā to skaits pieckāršojās – 
1969. gadā jau tika uzņemti 13 210 tūristi.35 savukārt desmitgadē 
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no 1970. līdz 1979. gadam to skaits pieauga vēl trīs reizes – no 
12 263 līdz 37 200 tūristiem.36 no 1979. līdz 1987. gadam (deviņos 
gados) ārzemju tūristu skaits pieauga 1,7 reizes – no 37 200 līdz 
64 300. par noklausīšanās iekārtām runājot, vēsturniece Daina 
 bleiere, atsaucoties uz Lpsr mp VDk priekšsēdētāja staņislava 
 zukuļa vēstuli Lkp ck 1985. gada 22. jūnijā, konstatē – s. zukuli 
satraucis fakts, ka lielais tūristu skaits apgrūtina “drošu operatīvo 
kontroli, respektīvi, viņu izsekošanu”, jo “rīgā nebija pietiekami 
daudz ar noklausīšanās iekārtām aprīkotu viesnīcas numuru”.37 “Va-
lūtas ieguvumi neesot samērīgi ar politiskajiem, ideoloģiskajiem un 
aizsardzības zaudējumiem. tādēļ viņš ieteica samazināt etnisko tū-
ristu skaitu par 50%, nodrošināt tūristu grupu vienmērīgu iebrauk-
šanu visu gadu (ne tikai vasarā un ziemassvētkos), lai emigrantus 
varētu vieglāk izsekot, kā arī samazinātu uzturēšanās laiku. Lkp 
ck pēc ilgstošas saskaņošanas ar nelielām izmaiņām akceptēja 
 zukuļa priekšlikumus un 1985. gada decembrī saņēma maskavas 
akceptu minētajiem priekšlikumiem.”38 

nav iespējams precīzi atbildēt uz tādiem jautājumiem kā – cik 
lielā mērā ārzemju tūristu skaita konstantais pieaugums bija eko-
nomiski motivēta politika, cenšoties piesaistīt ārzemju valūtu, cik 
lielā mērā tā nolūks kopš Hruščova laikiem bija “civilizēt” psrs 
tēlu ārvalstīs, un kādas šajā ietvarā bija VDk funkcijas? ekono-
miski motivēta bija Lpsr mp ārzemju tūrisma pārvaldes dar-
bība – katru gadu tai no “mātes” struktūras maskavā tika piesūtīts 
plāns ar konkrēti norādītu valūtas summu, kas ir jānopelna, turklāt 
nodrošinot, ka ārzemju tūristiem rādītie objekti radīs priekšstatu 
par psrs kā “civilizētu” valsti. turpretim Lpsr mp VDk bija jā-
turpina nodrošināt tās pašas ārzemju tūristu uzraudzības, kontro-
les, izsekošanas un citas funkcijas. manā rīcībā nav dokumentu, 
kas ļautu spriest par to, vai vietējā VDk priekšsēdētāja vēlme iero-
bežot ārzemju tūristu skaitu republikā iekļāvās kādā plašākā ten-
dencē psrs mp VDk, vai tomēr tā bija tikai epizodiska kritika, 
kas izskanēja vienā republikā. skaidrs tomēr ir fakts, ka kopējais 
ārzemju tūristu skaits arī nākamajos gados turpināja pieaugt – 
1985. gadā, uz kuru bija attiecināms s. zukuļa satraukums, pa-
domju Latviju apmeklēja 49 361 ārzemju tūrists,39 savukārt 
1987. gadā – 64 300 ārzemju tūristi. Diemžēl pagaidām nav atrasti 
dati, kas liecinātu par to, kā laikā no 1985. līdz 1987. gadam mai-
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nījās tieši etnisko tūristu skaits viņu vidū,40 kas bija s. zukuļa tie-
šais rūpju objekts. pieaugošais kopējais uzņemto ārzemju tūristu 
skaits savukārt nenozīmē, ka nemazinājās etnisko tūristu dina-
mika. piemēram, 1980. gadā padomju Latviju apmeklējušo etnisko 
tūristu skaits samazinājās gandrīz uz pusi (no 2165 tūristiem 
1979. gadā līdz 1260 – 1980. gadā), kamēr kopējais ārzemju tūristu 
skaits tajos pašos gados būtiski pieauga – no 26 642 līdz 36 590.41 
iespējams, cēlonis jau 1979. gadā varēja būt VDk priekšsēdētāja 
iniciatīva ierobežot etnisko tūristu skaitu, ņemot vērā VDk izseko-
šanas tehniskās iespējas. ja VDk nespēja “apkalpot” pat etniskos 
tūristus, kas bija absolūti mazākā daļa (mazāk par 10%) no ār-
zemju tūristiem, kas ieradās Latvijā, tad jāsecina, ka 60.–70. gados 
ārzemju mediju radītais tēls par “čeku” kā iestādi, kas totāli izseko 
visus ārzemju tūristus, nebalstījās vairs 70.–80. gadu realitātē, kuru 
totāli izspiegot VDk ar saviem tehniskajiem un darbinieku resur-
siem vienkārši nespēja. tomēr ārzemju tūristu uzraudzībā padomju 
vara iesaistīja arī citas iestādes.

60. gadu vidū, kad bija redzama strauji pieaugošā ārzemju tū-
ristu dinamika, varas iestādes izveidoja to ārzemju tūrismu organi-
zējošās Vas “intūrists” rīgas nodaļas operatīvās vadības sistēmu, 
kas darbojās līdz 80. gadu beigām. sistēma garantēja apstākļus, lai 
VDk darbinieki ar ārzemju tūristu uzņemšanu un apkalpošanu 
saistītajās iestādēs varētu brīvi vervēt un sadarboties ar jau esoša-
jiem aģentiem un uzticības personām, saņemt to ziņojumus, izse-
kot ārzemniekus. Viens no tādu aktivitāšu priekšnoteikumiem bija 
nodrošināt, lai vadošajos amatos atrastos cilvēki, kuri atbalsta VDk 
intereses un izpilda prasības.

Lpsr mp ātp – operatīVās VaDības 
noDrošinātāja (1966–1988)

1966. gadā rīgas nodaļas operatīvajai vadībai un uzraudzībai 
bija izveidota ārzemju tūrisma pārvalde pie Lpsr ministru pado-
mes. tā atradās gorkija ielā 11a, kur jau bija izvietojušās trīs kontr-
propagandas apkarošanā iesaistītas organizācijas – Latvijas un ār-
zemju draudzības un kultūras sakaru biedrība, komiteja kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs un Latvijas miera aizstāvēšanas ko-
miteja. 
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ārzemju tūrisma pārvaldi tās pastāvēšanas laikā (1966–1988) 
vadīja divi priekšnieki un divi vietnieki, visi bija “cekas” cilvēki, visi 
ieņēma vai bija ieņēmuši Lkp ck nomenklatūras amatus (sk. 1. ta-
bulu). un pat ja viņu vidū bija VDk aģenti un uzticamības perso-
nas, tad no brīža, kad viņi tika iecelti nomenklatūras amatos, tika 
iznīcināti dokumenti, kas pierādītu viņu sadarbību ar VDk. atgā-
dināšu, ka saskaņā ar 1952. gada 26. septembra psrs VDm direk-
tīvu nr. 161 no aģentūras tīkla izslēdza komunistiskās partijas un 
komjaunatnes sekretārus un aparāta darbiniekus, viņu personīgās 
lietas iznīcināja, par to informējot republiku partijas pirmos sekre-
tārus. Vēsturnieks aldis bergmanis ir konstatējis, ka “no šī laika 
(līdz pat psrs sabrukumam) jebkuru aģentu, kurš ieņēma kādu 
nomenklatūras amatu, automātiski izslēdza no aģentūras tīkla, un 
drošības darbinieku pienākums bija to dokumentu iznīcināšana, 
kas liecināja par viņa sadarbību ar slepeno dienestu”.42 to noteica 
apsvērums, ka “nomenklatūras darbiniekiem kā lojāliem psrs pil-
soņiem jau pēc sava ieņemamā amata vajadzēja informēt valsts 
drošības orgānus par dažādiem starpgadījumiem”.43 saskaņā ar 
1983. gadā izdoto nolikumu VDk nedrīkstēja izmantot kā aģentus, 
rezidentus, konspiratīvo un satikšanās dzīvokļu turētājus cilvēkus, 
kuri bija ievēlēti vai iecelti sekojošos amatos – pskp un Vļkjs 
biedrus, kuri ievēlēti partijas un komjaunatnes komitejās (birojos), 
partijas un komjaunatnes pirmorganizāciju sekretārus, psrs 
 bruņoto spēku partijas un komjaunatnes aparātu un politisko or-
gānu atbildīgos un tehniskos darbiniekus, psrs augstākās pa domes 
deputātus, savienoto un autonomo republiku augstāko  padomju un 
vietējo tautas deputātu padomju deputātus, arod biedrības orgānu, 
tiesas un prokuratūras darbiniekus.44 tajā pašā laikā nomenkla-
tūras darbinieki varēja būt VDk uzticamības personas. minētais 
1983. gada nolikums paredzēja, ka nepieciešamības ga dījumā, lai 
izpildītu konkrētus operatīvos uzdevumus, ir atļauts vervēt aģentus 
pskp biedru un biedru kandidātu vidū (punkts 3.5).

edmunds ratnieks (1922; pskp no 1945) pārvaldes priekšnieka 
amatā (1966–1978) nokļuva no Valsts preses komitejas priekšsēdē-
tāja vietnieka posteņa (1964–1966). taču savas karjeras sākumā 
1945. gadā, piemēram, izpildīja Lk(b)p ck īpašos uzdevumus, proti, 
no jūnija līdz decembrim nosūtīts darbam Lk(b)p ck specnodaļā 
“cīņai ar bandītismu”, bija īpašās vienības komandieris, bet pēc tam 
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kļuva par komjaunatnes centrālkomitejas darbinieku.45 1978. gadā 
e. ratnieks kļuva par Vas “intūrists” ģenerālo pārstāvi berlīnē. ar 
šo pieredzi bagāžā 1984. gadā e. ratnieks atgriezās darbā Lpsr mp 
gātp un strādāja par metodiskā kabineta vadītāju līdz 1988. gada 
13. septembrim, kad tika pārtrauktas darba attiecības ar visiem 
pārvaldes darbiniekiem, jo pārvalde tika likvidēta.46 1992. gadā 
kādā preses publikācijā tika apgalvots, ka “diplomātiskajā” darbā 
VDr laikā no 1978. līdz 1984. gadam viņš “strādājis arī kā VDk 
aģents “intūristā” – ārzemju tūrisma vissavienības akciju sabiedrībā 
Vācijā”, bet no 1985. gada tika norīkots par ģenerāldirektora pa-
līgu čekas jautājumos viesnīcā “Latvija”, kur šajā statusā nostrādāja 
līdz 1990. gada decembrim.47 iespējams, ka e. ratnieks konsultēja 
ģenerāldirektoru, taču darbā rīgas apvienībā viņš pārgāja tikai no 
1990. gada 20. februāra, kad oficiāli sāka strādāt par ģenerāldirek-
tora palīgu līdz 1991. gada 9. septembrim, izpildot kancelejas va-
dītāja pienākumus.48 e. ratnieka rotācija amatos vedina ņemt vērā 
vēsturnieka Leonīda mļečina konstatējumu, ka “bija cilvēki, kas ne-
bija čekas sarakstos, bet bija kas vairāk nekā aģenti un stukači. bet 
ne visi čekisti, kas bija diplomātu statusā, bija čekas darbinieki.”49 

pēc e. ratnieka iecelšanas par “intūrista” ģenerālpārstāvi ber-
līnē pārvaldes priekšnieka amatā (1978–1988) atradās staņislavs 
jaškulis (1928; pskp no 1957), kurš no 1970. gada līdz 1978. gadam 
bija ieņēmis Lkp Ludzas rajona komitejas pirmā sekretāra posteni. 
Viņš tobrīd bija arī Lkp ck loceklis.50 

ātp priekšniekam bija divi vietnieki. otrais, t.s. neatbrīvotais, 
vietnieks bija “intūrista” rīgas nodaļas pārvaldnieks (sk. nodaļā par 
rīgas nodaļas vadības potenciālo saistību ar VDk). savukārt pir-
mais vietnieks tika iecelts atsevišķi. ātp pastāvēšanas laikā strādāja 
divi pirmie vietnieki – jevgēnijs bīrons (1914; pskp no 1945), kurš 
šajā amatā (1966–1980) nokļuva no Latvijas un ārzemju draudzības 
un kultūras sakaru biedrības priekšsēdētāja vietnieka pozīcijas 
(1958–1966) un kurš 40. gadu beigās – 50. gadu sākumā bija strā-
dājis Valsts drošības ministrijas pārraudzītā ārlietu resora struktūr-
vienībā.51 savukārt rihards elsbergs (1929; pskp no 1953) amatā 
(1980–1988) nonāca, atstājot Lpsr mp Fiziskās kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētāja vietu (1968–1980).52 tas nozīmē, ka viņam 
bija ilggadēja pieredze vadīt struktūru, kuras darbības nodrošinā-
šanā komunikācija ar VDk bija neizbēgama.53 
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Viens no galvenajiem ātp uzdevumiem bija uzraudzīt viesnī-
cas “Latvija” celtniecības gaitu jau no 1967. gada un Lpsr valūtas 
plāna izpildi.54 pārvaldes ik gada plānos par veicamajiem pasāku-
miem kā pirmais bija nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu materiāli 
tehniskās bāzes sagatavošanu tūrisma sezonai, ievērot ārzemju tū-
ristu uzņemšanas un apkalpošanas noteikumus viesnīcās, resto-
rānos un transporta organizācijās utt. ideoloģiskais pasūtījums 
 izpaudās uzdevumā organizēt augstā idejiski teorētiskajā līmenī in-
formatīvo propagandas darbu ārzemju tūristu vidū partijas kārtējā 
kongresa lēmumu kontekstā.55 rīgas nodaļa ātp kolēģijā atskaitījās 
par finanšu saimniecisko darbību.56

saskaņā ar nolikumu pārvaldes ikdienas organizējošais darbs 
bija vērsts uz partijas un valdības lēmumu izpildi ārzemju tūrisma 
jautājumos. tika veikti pasākumi, lai republikā izveidotu “intūrista” 
materiāli tehnisko bāzi un koordinētu ārzemju tūristus uzņemošo 
un apkalpojošo organizāciju, ministriju un resoru darbību.

ātp dokumentos saistība ar VDk ir konstatējama reti, jo sa-
rakste ar VDk ietilpa slepenajā lietvedībā, kas nozīmē, ka adresāts 
pēc iepazīšanās ar dokumentu to nosūtīja atpakaļ VDk, kas savu-
kārt to nosūtīja uz psrs mp VDk maskavā vai iznīcināja. palikuši 
tikai VDk pieminējumi vispārējās lietvedības dokumentos, piemē-
ram, atskaitē par darbību 1968. gadā minēts, ka lekcijas, kuru mēr-
ķis bija paaugstināt darbinieku politisko modrību darbā ar ārzem-
niekiem, lasīja VDk pārstāvji un ka, izraugoties kandidātus, ko 
rekomendēt ārzemju komandējumiem, pārvalde uzturēja “ciešu 
kontaktu” ar partijas organizācijām un republikas VDk.57 atskaites 
pārvalde adresēja attiecīgajai psrs pārvaldei, kā arī Lkp ck sekre-
tāram un mp priekšsēdētāja vietniekam un tikai specifiskos gadīju-
mos – VDk. komunikācija (t.sk. sarakste) ar VDk visticamāk no-
risinājās caur ātp priekšnieka palīgu, kurš bija VDk interešu 
pārstāvis ārzemju tūrisma resorā. 

jau 1955. gada 24. oktobrī psrs mp pieņēma lēmumu par uz-
ņēmumu un iestāžu brīvā līguma direktoru palīgu (VDk kadri) un 
organizācijās, ministrijās un resoros strādājošo VDk virsnieku at-
brīvošanu no darba.58 Virsnieki kā VDk štata darbinieki algas bija 
saņēmuši VDk, bet pēc šī lēmuma virsniekam bija jākļūst par at-
tiecīgā uzņēmuma vai iestādes štata darbinieku, kas viņam arī mak-
sāja atalgojumu. respektīvi, tādā veidā tika piesegts viņa statuss.
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VDk ietekme: Lpsr mp ātp priekšnieka paLīgi 
(1972–1988) (sk. 2. tabuLu)

kaut gan pati pārvalde (līdz ar trim galvenajām kontrpropagan-
das jomā iesaistītajām “sabiedriskajām” organizācijām) atradās 
gorkija ielā 11a, priekšnieka palīga darbavieta atradās “intūrista” 
rīgas nodaļas telpās. no tās darbības sākuma – viesnīcā “rīga”, bet 
pēc viesnīcas “Latvija” nodošanas ekspluatācijā 1979. gadā – attie-
cīgi viesnīcā “Latvija”. tiesa, ja rīgas nodaļas administrācija turp 
pārcēlās 70. gadu beigās, nav zināms konkrēts gads, kad to izdarīja  
ātp priekšnieka palīgs, kura statusu saistībā ar VDk, visticamāk, 
varētu definēt kā – demobilizēts VDk virsnieks, kurš atrodas VDk 
ārštata darbinieka statusā ar attiecīgu Lpsr VDk izsniegtu aplie-
cību. zināms, ka tieši viesnīcā “Latvija” rezidēja pēdējais no viņiem, 
sākot no 80. gadu vidus. tieši ar ātp priekšnieka palīga producēto 
dokumentu izpēti varētu detalizēti (re)konstruēt VDk darbības 
metodes ārzemju tūristu uzraudzībā un citos jautājumos, taču ātp 
fondā tādu dokumentu nav.

par ātp priekšnieka palīgu pirmais tika iecelts VDk pulkvedis 
jānis Vaivods (1928; pskp no 1952) no 1972. gada 3. maija.59 Viņa 
kompetencē ietilpa pieci pienākumi, no kuriem četri bija tieša rīgas 
nodaļas darbinieku kontrole.60 pirmkārt, kontrolēt, lai ārzemju tū-
risti ievērotu uzturēšanās noteikumus republikas teritorijā (piemē-
ram, pārvietotos tikai pa apstiprinātiem maršrutiem un tikai ar 
“intūrista” transportu). tā kā visa Latvijas psr teritorija, izņemot 
rīgas, jūrmalas un Ventspils pilsētas, bija slēgta ārzemnieku ap-
meklējumiem un transportlīdzekļi, kas drīkstēja slēgtajā teritorijā 
iebraukt, bija ļoti ierobežoti, tad lūgumus kaut ko mainīt pārvalde 
adresēja Lpsr mp VDk daļas priekšniekam bruno šteinbrikam.61 
piemēram, pārvalde norādīja, ka ārzemnieki noteiktos maršrutos 
drīkst iebraukt tikai ar “intūrista” transportu, bet dzīvē tā nenotiek, 
jo viņus turp nogādā dažādu ministriju, resoru, sabiedrisko organi-
zāciju pārstāvji ar savu transportu, kuri turklāt aizved tūristus uz 
rajoniem, kur pat nav “intūrista” maršrutu. otrkārt, pārvaldes 
priekš nieka palīga – VDk virsnieka – pienākums bija kontrolēt, lai 
rīgas nodaļas darbinieki izpildītu tūristu uzturēšanās programmas 
republikā (respektīvi, brauktu tikai uz tiem objektiem, kur pare-
dzēts braukt, un stāstītu to, ko vajag stāstīt). treškārt, kontrolēt, lai 
pārvaldes un rīgas nodaļas darbinieki izpildītu dienesta un amata 
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instrukcijas. ceturtkārt, veiktu gidu–tulku instruktāžu. piektkārt, 
izstrādātu priekšlikumus turpmākai ārzemju tūrisma attīstībai, 
 ārzemju tūristu uzņemšanas un apkalpošanas uzlabošanai repub-
likā. bez ziņotāju palīdzības pārvaldes priekšnieka palīgs šo darbu 
vienkārši nebūtu spējīgs veikt.

Demobilizētais VDk pulkvedis j. Vaivods bija beidzis rīgas pe-
dagoģisko institūtu (1952) un sācis strādāt par Lļkjs rīgas pilsētas 
komitejas sekretāru aģitācijas un propagandas jautājumos (1952–
1955).62 pēc tam 1955. gadā iesaukts padomju armijā, kur atradies 
virsnieku amatos līdz 1972. gada aprīlim – liecina autobiogrāfijā 
rakstītais, kamēr anketā lakoniski ir norādīts: “dienests pad. armijas 
k/d 1226 Latvijas psr, baltijas kara apgabalā”.63 Demobilizēts vese-
lības stāvokļa dēļ. no 1961. gada līdz 1965. gadam – dienests pa-
domju armijā Vācijas Demokrātiskajā republikā. tajā pašā laikā no 
Lkp ck dokumentiem ir zināms, ka Lkp ck 1961. gadā piekrita 
Lpsr mp VDk priekšlikumam atļaut komandēt uz berlīni uz ilg-
stošu laiku Lpsr mp VDk operatīvo pilnvaroto kapteini jāni Vai-
vodu darbam komitejā par atgriešanos dzimtenē un kultūras sakaru 
attīstīšanai ar tautiešiem ārzemēs.64 Vārdu sakot, šis darbs anketā 
formulēts kā dienests padomju armijā VDr. savukārt “iesauk šana 
padomju armijā” 1955. gadā īstenībā nozīmēja, ka tiek izpildīts Lkp 
ck lēmums rekomendēt jāni Vaivodu un gavrilu čugunovu par 
klausītājiem divgadīgajos vadošā operatīvā sastāva sagatavošanas 
kursos psrs mp VDk augstākajā skolā.65 jāņem vērā, ka dienests 
VDk ar likumu tika pielīdzināts dienestam psrs bruņotajos spēkos.

pirmais VDk interešu nodrošinātājs “intūrista” rīgas nodaļā 
tātad piederēja Hruščova laika čekistu paaudzei, kas karjeru sāka tā 
sauktajā 1955. gada vilnī. jau 1954. gadā psrs VDk priekšsēdētājs 
pavēlē noteica, ka VDk var strādāt tikai personas ar augstāko izglī-
tību, tajā pašā gadā no Lpsr valsts drošības orgāniem tika atvaļi-
nāti iznīcinātāju bataljonu kaujinieki. kā raksta pētnieki a. berg-
manis un i. zālīte, “veidojās jaunu, ar masveida represijām 
nesaistītu darbinieku slānis, tie bija izglītotāki, elastīgāki domāšanā, 
atvērtāki jaunām, daudz rafinētākām darba metodēm, fiziskās 
ietek mēšanas metodes aizstājot ar psiholoģiskajām”; “vecie darbi-
nieki jaunajos saskatīja konkurentus, un viņu attieksme pret tiem 
nebija labvēlīga”.66 1955. gada 7. martā pēc Lpsr mp VDk priekš-
sēdētāja jāņa Vēvera priekšlikuma Lkp ck sekretariāts pieņēma 
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lēmumu par pskp biedru atlasi darbam Lpsr mp VDk orgānos, 
lai sagatavotu viņus operatīvajam darbam, uzdodot Lkp ck admi-
nistratīvajai nodaļai, rīgas, Liepājas, Daugavpils, jelgavas, Ventspils 
un rēzeknes rajonu partijas komitejām kopā ar VDk līdz 1. jūni-
jam atlasīt 20 cilvēkus.67 savukārt tā paša gada 10. maijā jau Lkp 
ck birojs pieņēma lēmumu par kandidātu atlasi apmācībai psrs 
mp VDk skolā Viļņā, uzdodot partijas rajonu un pilsētu komite-
jām palīdzēt Lpsr mp VDk atlasīt kopumā 30 kandidātus – ko-
munistus un komjauniešus 30–35 gadu vecumā ar vidējo izglītību, 
kas pārvalda krievu un latviešu valodu un ir veikuši dienestu pa-
domju armijā.68 no rīgas vajadzēja nosūtīt 20 kandidātus, no Lie-
pājas – 2, no Daugavpils – 2, no rēzeknes – 1, no Ventspils – 2, no 
jelgavas – 2 un no rīgas rajona – vienu.69

uzreiz pēc demobilizēšanas no “karaspēka daļas” (44 gadu 
vecumā) jānis Vaivods tika iecelts par ātp priekšnieka palīgu ar 
120 rubļu algu. 80. gados palīga alga palielinājās līdz 160 rubļiem 
mēnesī. parasti kārtība bija šāda: ja virsnieks bija pensionējies, viņš 
saņēma VDk pensiju un ātp algu. ja virsnieks atradās aktīvajā re-
zervē, tad viņš saņēma ātp algu un starpības summu no VDk atalgo-
juma, kas radās, ja ātp alga bija mazāka nekā atalgojums, kas viņam 
pienācās saskaņā ar dienesta pakāpi un tai pienācīgajām piemaksām. 

1973. gadā j. Vaivods bija ievēlēts par ātp partijas pirmorgani-
zācijas sekretāru.70 Vaivods tika atbrīvots no priekšnieka palīga 
amata 1976. gada 18. novembrī sakarā ar pāriešanu citā darbā.71 
sekoja pusotrs mēnesis bez uzraudzības, pirms 1977. gada 18. jan-
vārī darbu sāka Leons kļimovičs (1932),72 par kura karjeras gaitu 
zināms mazāk. Dažus faktus vēstī L. kļimovičs autobiogrāfijā, ko 
rakstījis, iestājoties komjaunatnē 1947. gadā. Viņš bija beidzis asto-
ņas klases un mācījās 12. arodskolā.73 Dzimis galdnieka ģimenē 
Daugavpils apriņķī, vienīgais bērns.74 L. kļimoviča tēvs 1932. gada 
beigās par piedalīšanos pagrīdes darbā ieslodzīts Daugavpils cie-
tumā, kur nosēdēja piecus gadus. pēc tam ģimene pārcēlās uz rīgu, 
kur tēvs strādāja par galdnieku, bet māte – kokzāģētavās un citus 
gadījuma darbus. padomju okupācijas gadā pārbrauca uz Liepāju, 
kur tēvs strādāja pretgaisa aizsardzības štābā. neilgi pirms kara 
māte ar Leonu pārbrauca uz dzimto ciemu stūpāniem aizkalnes 
pagastā Daugavpils apriņķī, kur abi pavadījuši kara gadus. kara 
laikā tēvs pazuda bez vēsts. pēc kara māte strādāja par bibliotekāri, 
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vēlāk bija notāre preiļu valsts notariālajā kantorī. savukārt Leons 
beidzis preiļu vidusskolas 8. klasi, iestājās 9. klasē, bet tas viņu ne-
interesēja, tāpēc atbrauca uz rīgu mācīties par elektromontieri. 

pagaidām nav izdevies noskaidrot, kad L. kļimovičs sāka kar-
jeru VDk, tomēr tas notika pirms 1954. gada, kad saskaņā ar 
imanta Lešinska memuāriem 21 gadu vecais L. kļimovičs par pa-
vājām sekmēm tika atskaitīts no maskavas Valsts starptautisko at-
tiecību institūta, kur abi bija studiju biedri.75 L. kļimovičs izglītību 
pabeidzis VDk skolās. saskaņā ar i. Lešinska rakstīto 60. gados 
L. kļimovičs kā čekas operatīvais pilnvarotais ilgu laiku pārraudzīja 
rīgas starptautisko jūrnieku klubu. tomēr i. Lešinskis nezināja, ka 
jau no 1977. gada sākuma Leons kļimovičs bija pakāpies un jau 
citā statusā (noformēts kā civilas valsts iestādes štata darbinieks) 
kūrēja par rīgas starptautisko jūrnieku klubu hierarhiski nozīmī-
gāko “intūrista” rīgas nodaļu. 

Lpsr mp ātp fondā neatrodas arī L. kļimoviča pēcteča amatā 
Viļņa neimaņa (1931) personas lieta, kurš amatā stājās 1982. gada 
27. aprīlī un strādāja līdz 1985. gada 4. februārim,76 kad viņu no-
mainīja saskaņā ar dokumentāciju pēdējais pārvaldes priekšnieka 
palīgs Viesturs kociņš. tomēr ir zināms, ka Vilnis neimanis bija to 
personu sarakstā, ko Lkp rīgas pilsētas komitejas birojs 1951. gada 
10. janvāra sēdē rekomendēja darbam VDk orgānos. tobrīd viņš 
bija 19 gadus vecs komjaunietis.77 starp citu, tajā pašā sēdē darbam 
tajos pašos orgānos tika rekomendēti arī komjaunieši bruno štein-
briks un Leonīds kārkliņš, vēlāk pazīstami VDk virsnieki. 

Vilni neimani priekšnieka palīga amatā no 1985. gada 5. feb-
ruāra nomainīja Viesturs kociņš (1940; pskp no 1966).78 kopš 
1974. gada viņš uz ārzemēm ir devies bieži; 80. gados komandē-
jumi ir bijuši uz VFr (1981) ar Latvijas un ārzemju draudzības un 
kultūras sakaru biedrības specializēto tūristu grupu un VDr 
(1986).79 tajā pašā laikā personas anketā V. kociņš nav norādījis, 
ka ir bijis ārzemēs. “Dienestā” viņš ir nokļuvis kā talantīgs spor-
tists – 1962. gada Latvijas čempions modernajā pieccīņā, īpaši labus 
rezultātus sasniedzis paukošanā. beidzis Latvijas Valsts fiziskās kul-
tūras institūtu (1963). Dažus mēnešus nostrādājis par treneri re-
publikāniskajā lietišķo sporta veidu skolā, iesaukts obligātajā mili-
tārajā dienestā.80 pēc tam apmēram gadu bērnu sporta skolas 
“Daugava” treneris un no 1966. gada augusta virsnieks psrs bru-
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ņotajos spēkos kara daļā nr. 10078 rīgā. 1985. gada janvārī ticis 
atlaists veselības stāvokļa dēļ (izslēdzot no militārās uzskaites).81 
anketā viņš nav norādījis dienesta pakāpi, ar kādu atvaļināts. Vis-
maz no 60. gadiem V. kociņš bija strādājis par operatīvo pilnvaroto 
Lpsr mp VDk ārējās pretizlūkošanas nodaļā, bet 1983. gadā tika 
paaugstināts par VDk apakšpulkvedi un nelegālās izlūkošanas no-
daļas priekšnieka vietnieku.

publikācijās ārzemju latviešu presē 1986. gadā tieši kabinets 
nr. 12 viesnīcā “Latvija” ir norādīts kā telpa, kurā darba kabinets ir 
“čekas pastāvīgajam pārstāvim viesnīcā “Latvija” rīgā” kociņam.82 
plāksnīte uz kabineta nr. 12 norādīja, ka tajā strādā ģenerāldirek-
tora vietnieks. taču īstenība bija tāda, ka V. kociņš nebūt nebija 
rīgas apvienības ģenerāldirektora vietnieks, bet gan rīgas apvie-
nību uzraugošās gātp priekšnieka palīgs, vienlaikus arī VDk biju-
šais virsnieks, visticamāk VDk ārštata darbinieks, kā tas secināms 
no VDk darbinieku 1988. gada telefonu saraksta.83 rīgas apvienī-
bas ģenerāldirektora 1989. gada 20. marta pavēlē “par atbildīgo 
iecel šanu, kas atbildīgi par ugunsdrošību tehniskajās, ražošanas, 
tirdzniecības un administratīvajās telpās” ir fiksēts, ka atbildīgais 
par ģenerāldirektora vietnieka kabinetu nr. 12 ir ģenerāldirektora 
vietnieks V. kociņš.84 taču īstenībā viņš arī 1989. gadā nebija ģene-
rāldirektora vietnieks. no 1988. gada 8. septembra (sakarā ar gātp 
likvidāciju) VDk inte rešu pārstāvis – gātp priekšnieka palīgs – 
bija noformēts par tū risma inspektoru rīgas apvienības ceļojumu 
pārvaldes apkalpošanas nodaļā, kas viņam maksāja algu kā inspek-
toram.85 V. kociņš tika atbrīvots no darba rīgas apvienībā 
1990. gada 9. augustā.86 ar šo datumu tad arī beidzās VDk institu-
cionalizētā/legālā kontrole pār rīgas apvienību.

pagaidām nav pietiekami faktu, lai definētu priekšnieka palīga 
statusu. no kadru dokumentiem, kas atrasti par diviem no četriem 
priekšnieka palīgiem, izriet, ka viņi bija pensionējušies no VDk, 
bet tie varēja būt “čekas” radīti faktoīdi, t.s. leģendas, īstenības slēp-
šanai. Fakts, ka V. kociņš, kurš no 1985. gada pildīja ātp priekš-
nieka palīga pienākumus, vēl 1988. gadā atradās VDk aktīvā die-
nesta virsnieku telefonu grāmatā, mudina pieņemt, ka priekšnieku 
palīgi visdrīzāk bija VDk ārštata darbinieki. 

savā darbā pārvaldes priekšnieka palīgi, visticamāk, strādāja 
caur citiem ar VDk saistītiem darbiniekiem. pašā ātp tieši pensio-
nētie VDk virsnieki pildīja, piemēram, kadru inspektoru darbu, 
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līdzīgi necilus inspektoru amatus dažādās nodaļās viņi ieņēma arī 
“intūrista” rīgas nodaļā (sk. nodaļā par tehniskā personāla saistību 
ar VDk). savukārt pārvaldes priekšnieka palīgi instrukcijas un pa-
vēles saņēma no sava VDk kuratora, kuram ārzemju tūrisma ka-
nāla uzraudzība un kontrole bija piekritīga pēc amata pienāku-
miem. 1982.–1984. gadā ātp priekšnieka palīga kurators no VDk 
bija VDk pretizlūkošanas daļas virsnieks Vladimirs komogorcevs.

Vas “intŪrists” rīgas noDaļas VaDība  
(1957–199287)

Vas “intūrists” rīgas nodaļas darbību var iedalīt četros posmos. 
pirmo posmu no tās izveides līdz 1960. gadam raksturo neskaid-
rība; tās darbība ir dokumentēta epizodiski. otrajā posmā, kas ilga 
no 1960. līdz 1966. gadam, nodaļas darbība tika ierēdnieciskota, 
savā ziņā normalizēta. trešais posms sākās 1966. gadā, kad rīgas 
nodaļas vissavienības pakļautību nomainīja koprepublikāniskā pa-
kļautība Lpsr mp ātp, un ilga līdz 1980. gadam, kad tika izveidota 
rīgas apvienība (pēc viesnīcas “Latvija” nodošanas ekspluatācijā). 
ceturtā posma (1980–1992) pēdējos gados pēc tam, kad 1988. gadā 
tika likvidēta Lpsr mp galvenā ārzemju tūrisma pārvalde, rīgas 
apvienības uzraudzība atkal nonāca vissavienības pakļautībā, kā tas 
bija bijis arī tās darbības sākuma posmā līdz 1966. gadam.

1960. gada sākumā nodaļas pirmais pārvaldnieks V. bušs slimī-
bas dēļ tika atbrīvots no amata.88 nav zināms, kāda bija viņa sais-
tība ar VDk, bet skaidrs, ka viņš bija Lkp ck nomenklatūras dar-
binieks ar izpratni par valsts drošības resora interesēm. 20. gados 
padomju krievijā viņš izpildīja amatus armijas politpārvaldē un 
kara revolucionārajos tribunālos vairākās frontēs. V. buša vietā 
nāca Lpsr mp VDk virsnieks Vladimirs elsters (1930; pskp no 
1959), kurš pārvaldnieka pienākumus pildīja no 1960. gada janvāra, 
līdz martam vēl strādājot VDk (sk. 3. tabulu). 60. gadu sākumā 
rīgas nodaļas pārvaldībā atradās Vas “intūrists” viesnīca–pansio-
nāts “rīgas jūrmala” bulduros. arī tās direktors Leonīds kunavins89 
bija VDk operatīvā sastāva (aktīvā dienesta, kas nozīmē, ka viņš 
bija komandēts darbā ārpus VDk orgāniem un karaspēka) apakš-
pulkvedis, kas pirms iecelšanas šajā amatā bija vadījis viesnīcas 
kadru daļu.90 rīgas nodaļas pārvaldnieka amats tikai no 1960. gada 
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marta (tikai trīs gadus pēc nodaļas faktiskas darbošanās) tika 
 iekļauts Lkp ck nomenklatūrā.91 būtiskas pārmaiņas rīgas noda-
ļas pārvaldnieka amata statusā notika 1972. gadā – pēkšņi Vas “in-
tūrists” rīgas nodaļas pārvaldnieka amats no Lkp ck nomenkla-
tūras tika izņemts. tas rada jautājumu, ar ko bija ievērojams 
1972. gads padomju Latvijas ārzemju tūrismā – tautsaimniecības 
nozarē, ja saistām to ar ārzemju tūrisma pārvaldes funkcijām, un 
izspiegošanas kanālā, ja runājam par VDk interesēm. kā jau 
 minēts, tieši 1972. gadā ārzemju tūrisma pārvaldē tika izveidota 
jauna štata vienība – pārvaldes priekšnieka palīgs, kurā tika iecelti 
demobilizētie VDk virsnieki VDk ārštata darbinieka statusā. tā-
dējādi secināms, ka 70. gadu sākumā (līdz ar ārzemju tūristu skaita 
straujo pieaugumu) VDk meklēja un pārvaldes priekšnieka palīga 
institūtā atrada efektīvāku veidu, kā pārraudzīt un kontrolēt ār-
zemju tūrismu kā savas darbības kanālu. 

bet atgriezīsimies pie pirmā, visticamāk, VDk ieliktā VDk dar-
binieka rīgas nodaļas pārvaldnieka amatā personības, kurš amatā 
atradās no 1960. gada līdz 1976. gadam. Lkp ck biroja lēmums 
par V. elstera apstiprināšanu amatā ir datēts ar 1961. gada 18. jūli-
ju.92 Harkovā dzimušais V. elsters augstāko izglītību bija ieguvis 
Latvijas Valsts universitātē (1950–1955), absolvējot Vēstures un 
filo loģijas fakultāti kā vēstures skolotājs.93 norādījis, ka pārvalda 
krievu, latviešu, angļu valodu un viduvēji – vācu valodu. Latvijā 
nonācis 15 gadu vecumā 1945. gadā, kad tēvu (ekonomistu) pār-
cēla darbā uz rīgu. pēc universitātes absolvēšanas dažus mēnešus 
pastrādājis skolā par audzinātāju, pusgadu pelnījis kā atslēdznieks, 
dažus mēnešus nav strādājis, jo tajā laikā kārtojis dokumentus dar-
bam VDk. no 1956. gada decembra strādāja VDk. pirmo pus-
gadu – par tulku, pēc tam no 1957. gada jūlija līdz 1960. gada mar-
tam – operatīvais pilnvarotais, leitnants.94 tobrīd ārzemēs nebija 
bijis. par rīgas nodaļas vadītāju 1960. gadā viņu iecēla gātp.95 
Faktiski viņš arī izveidoja rīgas nodaļu par VDk nepieciešamo 
operatīvo ziņu ievākšanas struktūru.

šajā posmā rīgas nodaļas darbs tika ierēdnieciskots. 1960. gada 
beigās rīgas nodaļā tika izveidota partijas pirmorganizācija ar par-
tijas grupas tiesībām (tajā bija tikai trīs komunisti), iekļaujot to 
Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes apvienotajā parti-
jas organizācijā.96 tomēr no 1963. gada “intūrista” rīgas nodaļas 
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partijas grupa tika iekļauta darbības profilam vairāk atbilstošajā 
Lpsr ārlietu ministrijas partijas pirmorganizācijā.97 bet pēc ātp 
izveides 1966. gadā iekļāvās ātp partijas pirmorganizācijā.

no VDk nākušais V. elsters tika atbrīvots no rīgas nodaļas 
pārvaldnieka amata pēc 16 darbības gadiem 1976. gadā.98 nākamie 
pārvaldnieki VDk štata darbinieku pozīcijās nebija strādājuši (cita 
veida saistību ar VDk karjeras aprakstos nebija jānorāda). Viņu 
kompetence bija saistīta ar saimnieciskās darbības veikšanu. Viens 
no iespējamiem skaidrojumiem varētu būt jau iztirzātā ātp priekš-
nieka palīga iesaistīšana administrēšanā. par pārvaldnieka amata 
p.i. no 1976. gada 21. jūnija99 tika iecelts igors Fjodorovs (1946; 
pskp no 1971). Viņš pirms tam vairāk nekā gadu bija nostrādājis 
par kadru daļas priekšnieku Lpsr zvejnieku kolhozu savienībā 
(1975–1976), vēl agrāk bija kontrolieris, inspektors, vecākais in-
spektors–operatīvās grupas vadītājs rīgas muitā (1967–1975). Viņa 
specialitāte – rūpniecības preču prečzinība, kas iegūta, absolvējot 
padomju tirdzniecības neklātienes institūtu (1965–1972).100 kandi-
datūra bija saskaņota ar Lkp ck ārzemju sakaru nodaļu un “citām 
atbilstošām organizācijām”.101 

Vēl 70. gadu sākumā Lpsr mp ātp un “intūrista” rīgas nodaļa 
neuzņēma un neapkalpoja ārzemju (oficiālās) valsts un partijas de-
legācijas, jo tām nebija savas materiālās bāzes. pēc Lpsr mp un ap 
attiecīgo nodaļu norādījumiem ārzemju valsts un partijas delegāci-
jas tika izvietotas tām īpaši atvēlētās rezidencēs.102 tādu delegāciju 
apkalpošana tika uzticēta īpašām pieredzējušu, augsti kvalificētu 
restorānu darbinieku brigādēm, kuras bija izveidojusi Lpsr tirdz-
niecības ministrija. savukārt “intūrista” rīgas nodaļa pēc Lkp ck rī-
kojuma delegācijām norīkoja gidus–tulkus ekskursiju pa rīgu un tās 
apkārtni vadīšanai. pēc viesnīcas “Latvija” nodošanas ekspluatācijā 
situācija mainījās un pieauga rīgas nodaļas ietekme. no 1980. gada 
jūnija līdzšinējais rīgas nodaļas pārvaldnieks igors Fjodorovs 
kļuva par rīgas apvienības ģenerāldirektoru un turpināja būt ātp 
priekšnieka otrais vietnieks. savukārt Lpsr mp ātp no 1984. gada 
tika paaugstināta statusā, kļūstot par gātp (sk. 3. un 4. tabulu). 

1981. gadā rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pa-
kļautībā bija teju tūkstoti darbinieku liels kolektīvs. Viņš bija Lpsr 
mp ātp kolēģijas loceklis, rīgas apvienības partijas pirmorganizā-
cijas biroja loceklis, Lpsr Džudo cīņas federācijas priekšsēdētājs, 
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Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs prezi-
dija loceklis un Latvijas miera aizstāvēšanas komitejas loceklis.103 
kad 1987. gadā i. Fjodorovs pārcēlās uz maskavu strādāt psrs mp 
gātk centrālajā aparātā, par rīgas apvienības ģenerāldirektoru 
(1987–1992) tika iecelts viņa vietnieks ražošanas darbā (no 
29.12.1980.104) georgijs koršaks (1938; pskp no 1966). presē gan 
90. gadu sākumā viņš tika saukts par čekistu, tomēr kadru anketā 
nav norādes uz tādu darba pieredzi. Līdzīgi kā i. Fjodorovs viņš 
bija ieguvis tautsaimniecisku izglītību – Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā inženiera mehāniķa diplomu automobiļu, autosaimnie-
cības specialitātē (1979).105 Darba gaitas sācis kā kinomehāniķis, 
meistara palīgs utt., līdz nonācis Volgas automobiļu rūpnīcas spe-
cializētā autocentra rīgā meistara–direktora (1977–1980) amatā. 

ātp priekšnieka palīga – VDk demobilizētā virsnieka kā ār-
štata darbinieka – iesais tīšana administrēšanā no 1972. gada iz-
skaidro, kāpēc pēc tam, kad 1976. gadā no rīgas nodaļas pārvald-
nieka amata atbrīvoja  bijušo VDk operatīvo pilnvaroto, abi viņa 
sekotāji amatā nebija strādājuši kā VDk štata darbinieki. toties viņi 
bija strādājuši muitā un autoremonta nozarē, t.i., jomās, kurās bija 
potenciāli iespējama spekulācija, un kā tādas tās atradās VDk inte-
rešu sfērā. Visticamāk, šajās nozarēs strādājošajiem bija priekšstats 
par to, kas ir VDk intereses. jebkurā gadījumā rīgas apvienības 
vadība bija informēta par VDk interešu pārstāvju aktivitātēm. par 
rīgas apvienības ģenerāldirektoru georgiju koršaku 90. gadu sā-
kumā presē tika apgalvots, ka viņš “lieliski pārzina noklausīšanās 
iekārtas viesnīcā “Latvija”” (nepareizi norādīts, ka šajā amatā viņš 
bijis no 1989. gada; pa reizi – no 1987. līdz 1992. gadam).106 

no 80. gadiem galvenā ārzemju tūristu plūsma tika uzņemta un 
ap kalpota viesnīcā “Latvija”, tāpēc VDk savas intereses visticamāk 
uzturēja caur rīgas apvienības ģenerāldirektoru un tā vietniekiem, 
kā arī rīgas apvienības ģenerāldirektoram pakļautās viesnīcas “Lat-
vija” direktoru un tā vietnieku. Vārdu sakot, VDk bija jāpārredz 
salīdzinoši plašs darbības lauks. 

VDk pārraudzība tieši vai netieši izpaudās vēl vienā līmenī – caur 
kadru daļu. apvienības ģenerāldirektoram bija vairāki vietnieki, bet 
galvenie bija divi – pirmais vietnieks bija ceļojumu pārvaldes priekš-
nieks un otrais vietnieks bija kadru nodaļas priekšnieks (sk. 4. ta-
bulu). tieši kadru nodaļas priekšnieka amats biežāk kļuva par valsts 
drošības un iekšlietu resoru pensionēto virsnieku nodarbes vietu. 
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par rīgas apvienības ģenerāldirektora pirmo vietnieci kļuva ap-
vienības ceļojumu pārvaldes priekšniece alla Vlasova/Lūsis/bahu-
sova (1935), kas “intūrista” rīgas nodaļā strādāja no 1959. gada.107 
pēc viņas amatu pildīja juris Dimitris un gundega zeltiņa (1942; 
pskp kandidāte no 1984),108 kas tika atbrīvota no 1989. gada pār-
celšanas kārtībā, pārejot strādāt uz Latvijas republikānisko ārējās 
tirdzniecības apvienību “interlatvija”,109 uzņēmumu, kas bija saistīts 
ar bijušo VDk virsnieku juri savicki. par otru vietnieku – kadru 
nodaļas vadītāju tika iecelts viesnīcas “Latvija” direktora vietnieks 
kadru jautājumos rihards antins (1924; pskp no 1950), kurš Lpsr 
mp VDm–VDk bija strādājis no 1948. līdz 1971. gadam, kad pen-
sionējies. pēc aiziešanas pensijā apmēram četrus gadus viņš bija 
kadru daļas vadītājs Lpsr zvejnieku kolhozu savienībā, bet no 
1975. gada – sākumā korpusa vadītājs, tad viesnīcu saimniecības 
“rīga” direktora vietnieks, kur darbojās ar ārzemju tūristu un spe-
ciālistu izvietošanu un apkalpošanu, kā arī viesnīcu saimniecības 
“rīga” kadru izvēli, izvietošanu un audzināšanu.110 pēc r. antina 
atbrīvošanas no darba pārcelšanas kārtībā par pagaidu ģenerāl-
direktora p.i. – kadru daļas priekšnieku 1983. gadā111 tika pieņemts 
rīgas internacionālā jūrnieku kluba direktors (1978–1983) juris 
 Dimitris (1937; pskp no 1977) ar pieredzi rīgas muitas inspektora 
darbā (1976–1978).112 bet jau tā paša gada beigās j. Dimitri no 
kadru daļas priekšnieka amata pārcēla par ceļojumu pārvaldes 
priekšnieku.113 tādā veidā tika atbrīvota vieta bijušajam iekšlietu 
ministram (1972–1978) jānim brolišam (1930; pskp no 1951),114 
kurš sāka darbu 1983. gada 22. novembrī, kad tika uz to pārcelts no 
Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezi-
dija priekšsēdētāja amata (1978–1983).115 

bijušajam ministram ar darbu nevedās – pensionētais iekšējā 
dienesta ģenerālmajors j. brolišs no 1984. gada 1. aprīļa tika atstāts 
tikai par priekšnieku kadru jautājumos, atbrīvojot no ģenerāldirek-
tora vietnieka amata, savukārt (tikai) ģenerāldirektora vietnieka 
amatā iecēla j. Dimitri.116 tajā pašā laikā j. Dimitrim bija arī kaut 
kādi pienākumi rīgas internacionālajā jūrnieku klubā,117 un no 
1984. gada 19. novembra viņš tika atbrīvots no amata sakarā ar 
pāreju darbā uz Latvijas jūras kuģniecību.118 jautājums par j.  broliša 
nepiemērotību kadru nodaļas priekšnieka amatam tika apspriests 
partijas pirmorganizācijas sapulcē 1984. gada augustā. Debatēs 
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 situācija tika raksturota šādi: “kad priekšnieks bija rihards ivano-
vičs antins, par kadru nodaļu nebija būtisku pārmetumu. Dimit-
ris, kurš kļuva par nodaļas priekšnieku pēc antina, uzskatīja sevi 
par pagaidu cilvēku un, no tā vadoties, organizēja savu darbu. bied-
ram brolišam j. V. ir jāsaprot, ka kadru nodaļas priekšniekam ir 
jābūt strādājošam priekšniekam, nevis tikai rakstīt rezolūcijas 
izpildītājiem.”119 

atlaistā j. broliša vietā par kadru nodaļas priekšnieci (1985–
1993) tika iecelta kaiva cinis (1942; pskp no 1968). Viņas tēvs 
jānis cinis bija Lpsr valsts drošības tautas komisāra vietnieks 
(1940–1941), kritis 1942. gadā pirms meitas piedzimšanas, un šis 
fakts k. cinis bija svarīgs.120 atgādināšu par karaspēka daļu 
nr. 1226, kuru par savu darbavietu kadru anketās bija norādījis 
VDk pulkvedis jānis Vaivods. arī kaivas cinis karjeras gaitas 
dažus mēnešus ir bijušas saistītas ar to pašu karaspēka daļu nr. 1226 
rīgā, kur viņa ir tikusi nodarbināta kā krievu valodas tulks. tas 
notika 1968. gadā, pēc tam desmit gadus viņa pavadīja dažādos 
komjaunatnes un partijas amatos.121 1981. gadā no Lkp rīgas pil-
sētas ļeņina rajona komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas 
vadītāja vietnieces (1978–1981) amata k. cinis aizgāja, lai sāktu 
strādāt šķietami necilo viesnīcas “Latvija” restorāna zāles adminis-
tratores darbu. jau viņas trešajā darba dienā apvienības partijas 
pirmorganizācijai Lkp ck pārstāvji uzspieda ievēlēt viņu par biroja 
sekretāri,122 bet pēc mēneša viņa tika paaugstināta amatā par ve-
cāko inspektori.123 no 1984. gada 20. novembra viņa iecelta par ģe-
nerāldirektora vietnieci j. Dimitra vietā, no 1985. gada 2. janvāra 
uzdodot arī kadru nodaļas priekšnieces pienākumu izpildi atlaistā 
jāņa broliša vietā.124 

tādējādi divi no četriem rīgas apvienības ģenerāldirektora viet-
niekiem kadru jautājumos bija bijušie Valsts drošības komitejas vai 
iekšlietu resora virsnieki, trešajam bija muitas darbā gūta pieredze, 
ceturtajai VDk bija bijusi īslaicīga darba devēja. Vērtējot kadru 
nodaļas priekšnieku kadru anketās norādīto saistību ar VDk, kon-
statējams, ka sākotnēji rīgas apvienība centās kadru daļas vadītāja 
amatā pieņemt pensionētus VDk virsniekus, tomēr no šīs prakses 
atteicās 80. gadu vidū. pozīciju savā ietekmes sfērā pārņēma “ceka”, 
tomēr arī tās virzītajai ģenerāldirektora vietniecei karjera pagātnē 
bija saistīta ar VDk. 
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saikne ar VDk Viesnīcas “LatVija” VaDībā 
(1979–1991125)

no 1977. gada viesnīcas “Latvija” direktora amatā126 strādāja 
Viktors čeremisinovs (1946; pskp no 1969),127 kurš tajā nokļuva 
pārcelšanas kārtībā no Lpsr tirdzniecības ministrijas, kur bija ve-
cākais prečzinis, nodaļas priekšnieks, ministra palīgs (1972–1977). 
(sk. 5. tabulu; dati nav pilnīgi, jo vienlaikus esošo vietnieku skaits 
bija mainīgs.) V. čeremisinovs bija beidzis LVu prečzinības un 
rūpniecības preču tirdzniecības organizācijas specialitātē (1973). 
Viņu 1981. gadā nomainīja aleksejs bahusovs (1925; pskp no 
1952),128 pensionēts jūras kara flotes pirmā ranga kapteinis ar vai-
rāku gadu pieredzi Vas “intūrists” ļeņingradas viesnīcas “pribaltiis-
kaia” direktora darbā (1976–1980).129 un pēc tam no 1984. gada 
līdz 1992. gadam viesnīcu vadīja georgijs koršaks, kurš vienlaikus 
no 1987. gada bija arī rīgas apvienības ģenerāldirektors (par viņu 
skatīt jau iepriekš tekstā). no viņiem tikai a. bahusovam bija armi-
jas virsnieka pieredze. 

savukārt viesnīcas “Latvija” direktora vietnieku kadru un citos 
jautājumos līmenī pieci no sešiem bija pensionētie VDk, iekšlietu 
resora vai padomju armijas virsnieki – rihards antins (1978–1980), 
kurš VDk bija strādājis vairāk nekā 20 gadus (1948–1971), VDk 
pulkvedis Harijs melbārdis (1979–1981), kurš par vietnieku sāka 
strādāt, atnākot pa taisno no VDk (1950–1979).130 H. melbārža 
pēctecim amatā (1981–1984) armijas politiskā sastāva rezerves 
pulkvedim borisam Lemtjugovam (1928; pskp no 1953) izglītī bas 
ziņā bija saistība ar VDk; viņš jurista izglītību bija ieguvis F. Dzer-
žinska vārdā nosauktajā psrs VDk augstākajā skolā (1966).131 uz-
reiz pēc dienesta armijā (1951–1981) viņš tika iecelts par viesnīcas 
direktora vietnieku.132 1985. gadā par direktora vietnieku režīma, 
uzņemšanas un apkalpošanas jautājumos tika iecelts pensionēts 
jūras kara flotes pirmā ranga armijas kapteinis anatolijs gostevs. 
pirms tam viņš strādāja jūras kara flotes galvenajā štābā par ve-
cāko virsnieku štāba struktūrā rīgā (1976–1985).133 pēc viņa atbrī-
vošanas 1987. gadā par direktora vietnieka apkalpošanas jautāju-
mos pienākumu izpildītāju tika iecelta uzņemšanas un apkalpošanas 
dienesta priekšniece Larisa kurdjukova.134

savukārt Vladimirs čerņavskis (1939; pskp no 1973), kurš bija 
karjeru pavadījis Lpsr iekšlietu ministrijā (1961–1984), bet die-
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nesta pakāpi nav norādījis, uzreiz pēc dienesta tika iecelts par 
direk tora vietnieku – materiāli tehniskās apgādes nodaļas priekš-
nieku (1984–1992),135 bet no 1989. gada – par ģenerāldirektora 
vietnieku–viesnīcas “Latvija” direktora vietnieku.136 

zemākā ranga aDministratīVie un 
teHniskie Darbinieki

noskaidrotais par ātp priekšnieka palīga amatu, kas bija rezer-
vēts VDk ārštata darbiniekam, mudina piesardzīgi vērtēt līdzīgo, 
bet hierarhiski par ātp zemākās “intūrista” rīgas apvienības ģene-
rāldirektora palīga amatu. Ģenerāldirektoram i. Fjodorovam no 
1980. gada bija palīgs. šajā amatā (1980–1984; 1987–1989) tika 
 iecelts i. Fjodorova vietnieks (1978–1980) armijas politiskā sastāva 
rezerves apakšpulkvedis Fjodors marčenko (1922; pskp no 1944), 
kura karjera bija pagājusi militārā jurista statusā. pirms pensionē-
šanās viņš bija baltijas kara apgabala izmeklēšanas nodaļas proku-
rors – kara prokurora palīgs (1969–1973),137 pēc tam viesnīcas 
“rīgas jūrmala” direktors (1973–1978).138 tomēr viņa karjeras do-
kumentu izpēte par štata darbu VDk neliecina. katrā ziņā attiek-
sme pret ģenerāldirektora palīga amatu nebija nopietna – trīs gadus 
tas pat nepastāvēja (1984–1987), un šajā laikā F. marčenko bija ve-
cākais inspektors ar pienākumu kontrolēt darbiniekiem uzticēto 
uzdevumu izpildi.139 

ārzemju tūrisma resora iestādēs tika iekārtoti pensionētie VDk 
virsnieki ne tikai vadītāju vietnieku, bet arī ierindas, t.s. tehnisko 
darbinieku amatos. tādu amatu gan nebija daudz – daži  inspektora 
posteņi, tomēr tajos centās nolīgt tieši VDk pensionētos virsnie-
kus. 1972. gadā ātp aparātā bez priekšnieka un tā vietnieka strā-
dāja vienpadsmit darbinieki, vēl septiņi darbinieki bija nodarbināti 
ceļamās viesnīcas “Latvija” direkcijā.140 kopš 1980. gada oktobra 
ātp štatā bija 17 darbinieki.141

piemēram, ātp no 1966. līdz 1970. gadam vecākais inspektors 
organizācijas inspektoru darbā bija pensionētais VDk virsnieks 
sergejs samoiļenko (1920; pskp no 1943), VDk darbinieks (1951–
1966).142 savukārt nikolajs sviridovs (1925; pskp no 1945), kurš 
31 gadu bija nostrādājis VDk (1951–1982),143 pēdējos trīs mūža 
gadus (1983–1985) pabija ātp vecākā kadru inspektora amatā. 
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ātp darbības pirmajā gadā pirmais šajā amatā (1966–1967) strā-
dāja sergejs ivanovs (1904; pskp no 1929), gvardes pulkvedis, arī 
nopelniem bagātais iekšlietu tautas komisariāta (nkVD) darbi-
nieks, pensionārs no 1952. gada.144 Dažreiz pavēle par noskatītā 
darbinieka iecelšanu tika atcelta viņa veselības dēļ. piemēram, 
1976. gadā atkrita par kadru inspektoru noskatīts VDk virsnieks ar 
teju 30 gadu stāžu (1951–1970).145 tādu tehnisko darbinieku kom-
petence varēja atšķirties – daži vienkārši atsēdēja darbalaiku, citi 
tika izmantoti pat kā augstākstāvošu amatpersonu aizvietotāji. pie-
mēram, rīgas apvienības ģenerāldirektora vietnieces kadru nodaļas 
vadītājas k. cinis prombūtnē viņas pienākumus pildīja arī kadru 
nodaļas vecākais inspektors, pensionētais VDk pulkvedis jānis bēr-
ziņš (1933; pskp no 1957),146 kurš tika pieņemts darbā drīz pēc 
k. cinis apstiprināšanas ģenerāldirektora vietnieces amatā.147

ārzemju tūristu uzraudzība viesnīcā “Latvija” bija sazarota. pie-
mēram, esot atvaļinājumā viesnīcas direktora vietniekam kadru 
jautājumos (1979–1981) H. melbārdim, viņa pienākumus pildīja 
pirmās kategorijas portjē Valentīna sofina (1935–1991; pskp no 
1966), kas bija beigusi rīgas pedagoģisko institūtu (1957) kā angļu 
valodas skolotāja; kadru anketā nav saistības ar VDk.148 1984. gadā 
V. sofina tika pārcelta darbā par viesnīcas uzņemšanas un apkal-
pošanas dienesta priekšnieci,149 1985. gada rudenī – par Vas “intū-
rists” pārstāvi rīgas lidostā – apkalpošanas biroja inspektori.150 
portjē amats bija saistīts ar tūristu uzraudzību. prombūtnes gadī-
jumā uzņemšanas un apkalpošanas dienesta priekšnieci L. kurdju-
kovu aizvietoja bijušais viesnīcas direktors a. bahusovs, kas pēc 
Lpsr gātp likvidēšanas 1988. gadā atkal strādāja viesnīcā par uz-
ņemšanas un apkalpošanas dienesta vecāko tulku. Vēlāk a. bahu-
sovs kļuvis par portjē dienesta datu bāzes administratoru un no šī 
amata 1992. gada 1. februārī iecelts par viesnīcas uzņemšanas un 
apkalpošanas dienesta priekšnieku.151 L. kurdjukovu aizvietoja arī 
pirmās kategorijas portjē aija odiņa.152 Viņi visi vadīja arī padomju 
tūristu grupas uz dažādām valstīm un bija kruīzu direktori.

šajā rakstā netiek aplūkota VDk aģentūras darbība ārzemju tū-
risma resora iestādēs. tās sastāvs un apjoms būtu jāpēta, izmanto-
jot avotus, kas atšķiras no šajā pētījumā izmantotajiem. problēmas 
būtību raksturošu ar “intūrista” rīgas nodaļas pirmā pārvaldnieka 
šofera (1958–1964) alberta Dābola piemēru, kurš vēstures litera-
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tūrā ir raksturots kā “viens no spējīgākajiem Lpsr VDk specaģen-
tiem” (par specaģentiem sauca aģentus–kaujiniekus).153 Viņš arī 
ilūkstes apriņķa “pašaizsardzības grupas” dalībnieks 1941. gada jū-
lijā, 17. un 25. policijas bataljona karavīrs, beidzis Firstenbergas sD 
skolu, sD hauptšturmfīrers, izveidojis un vadījis “uz Hauptkom-
mando nord” piesega organizāciju “Līdumnieks”, viņš arī padomju 
VDtk aģents Firsts,154 viņš arī aģents kārkliņš. Vēsturnieks r. jan-
sons raksta, ka 1941. gadā a. Dābols piedalījās padomju aktīvistu 
nogalināšanā un genocīdā pret ebrejiem, bet netiesāts Lpsr VDk 
labā strādāja no 1948. līdz 1964. gadam.155 

būtiski, ka kadru uzskaites anketā un autobiogrāfijā a. Dābola 
saistība ar VDk neparādās. saskaņā ar šiem dokumentiem viņš, kā 
pēc padomju okupācijas 1940. gadā sācis strādāt jēkabpils virsmež-
niecības trešā iecirkņa mežniecībā kā kokmateriālu krautuves pār-
zinis, tā turpinājis to darīt visu nacistu okupācijas laiku un arī pēc 
tās līdz pat 1952. gadam, kad pārcēlies uz dzīvi rīgā un sācis strā-
dāt “rūpnīcā nr. 299”.156 tātad darbs jēkabpils virsmežniecībā bija 
jau VDtk pretizlūkošanas daļas sarūpētā leģenda Dābolam pēc 
viņa savervēšanas ap 1946.–1948. gadu, jo līdz tam Dābols izman-
tojis nacistu specdienestu leģendu, ka no 1941. gada rudens strādā-
jis rūpnīcā VeF un 1944. gada beigās kopā ar citiem rūpnīcas dar-
biniekiem evakuēts uz kurzemi, kur ieskaitīts ss oberšturmbanfīrera 
nikolaja rusmaņa kaujas grupā (tā raksta bijušais Lpsr VDk pret-
izlūkošanas daļas virsnieks andris trautmanis).157 

īstenībā a. Dābols no 1948. gada līdz 1956. gadam strādāja 
Lpsr valsts drošības orgānu operatīvajā grupā, kas apkaroja 
“ bruņoto bandu nacionālo pagrīdi Latvijas psr teritorijā”; “viņam 
aktīvi piedaloties, likvidēta virkne buržuāzisko nacionālistu bandītu 
grupu un notverti 11 spiegi, ko kapitālistisko valstu izlūkdienesti 
iesūtījuši Latvijas psr teritorijā”.158 par sekmīgu speciālo uzdevumu 
izpildi a. Dābolu 1952. gadā psrs augstākās padomes prezidijs 
apbalvoja ar sarkanās zvaigznes ordeni. sakarā ar operatīvās gru-
pas samazināšanu 1956. gadā a. Dābols iekārtojās darbā par šoferi 
republikāniskajā krājkasē, bet no 1958. gada – par šoferi “intūrista” 
rīgas nodaļā. strādājot šajās vietās, a. Dābols periodiski sniedza 
palīdzību valsts drošības orgāniem. no VDk nākušais rīgas noda-
ļas pārvaldnieks V. elsters virzīja a. Dābola karjeru – 1963. gadā 
ieceļot par rīgas nodaļas šoferu brigadieri.159 
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VDk vismaz 60. gadu pirmajā pusē bija ieinteresēta informā-
cijā, kas atradās “intūrista” šoferu rīcībā viņu darba specifikas dēļ, 
par ko liecina arī fakts, ka “intūrista” rīgas nodaļai pakļautās vies-
nīcas–pansionāta “rīgas jūrmala” bulduros šoferis 60. gadu sākumā 
nikolajs smirnovs bija pat VDk operatīvā sastāva (aktīvā dienesta) 
kapteinis.160

secinājumi

VDk ietekme padomju Latvijas ārzemju tūrisma nozīmīgāko 
iestāžu vadībā ir neapšaubāma. tās izmantotais modelis bija seko-
jošs – Vas “intūrists” rīgas nodaļas darbības pirmajos gados – no 
1960. gada līdz 1976. gadam pārvaldnieka amatā, visticamāk, pati 
Lpsr mp VDk bija iekārtojusi savu darbinieku VDk operatīvo 
pilnvaroto, leitnantu. Līdz 1972. gadam viņš bija galvenais VDk 
ietek mes avots ārzemju tūrisma vadībā. 1966. gadā rīgas nodaļa no 
vissavienības pakļautības nonāca koprepublikāniskajā – īpaši izvei-
dotās Lpsr mp ārzemju tūrisma pārvaldes pakļautībā, bet tikai 
1972. gadā VDk nodrošināja savu ietekmi arī šajā jaunajā ārzemju 
tūrisma resora vadībā ar īpašas štata vietas – ātp priekšnieka pa-
līgs – izveidi VDk ārštata darbiniekam (demobilizētam VDk virs-
niekam). Līdz 1976. gadam, kad tika nomainīts rīgas nodaļas pār-
valdnieks un nākamajam pārvaldniekam vairs nebija štata saistības 
ar VDk, Lpsr mp VDk savu kontroli nodrošināja gan caur rīgas 
nodaļas pārvaldnieku, gan caur ārzemju tūrisma pārvaldes priekš-
nieka palīgu, bet no 1976. gada līdz 1988. gadam VDk ielikta amat-
persona resorā bija ātp priekšnieka palīgs. tādējādi secināms, ka 
VDk ārštata darbinieki ietekmēja ārzemju tūrisma resora vadību 
no tā darbības sākuma līdz beigām – no 1960. gada līdz 1988. ga-
dam, ieņemot jau minētos amatus.

pārējo ārzemju tūrisma resora vadītāju iespējamā saistība ar 
VDk izpētei pieejamajos dokumentos nav konstatējama, tomēr tas 
nozīmē tikai to, ka pagaidām nevar pierādīt ne to, ka konkrētais 
priekšnieks bija sadarbojies ar VDk, ne to, ka viņš to nebija darījis. 
Visi augstākie vadītāji – ātp priekšnieki un viņu pirmie vietnieki – 
pirms nonākšanas amatos ārzemju tūrisma resorā strādāja dažādos 
Lkp ck nomenklatūras amatos, bet, kā konstatēts historiogrāfijā, 
kolīdz persona tika iecelta “cekas” nomenklatūras amatā, VDk bija 
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jāiznīcina aģentūras un citi dokumenti, kuros bija fiksēta personas 
saistība ar VDk. minētā līmeņa amatpersonas VDk nedrīkstēja 
vervēt, tomēr tās varēja būt VDk uzticamības personas. tāda 
prakse apliecina VDk pakļautību – padomju Latvijas gadījumā 
Lpsr mp VDk pakļautību Lkp ck. svarīgākais priekšnoteikums, 
lai ieņemtu kādu no vadītāja amatiem ārzemju tūrisma resorā, bija 
piederība komunistiskajai partijai un iepriekšēja karjera partijas 
darbā (sk. norādīto piederību pskp pielikuma tabulās).

minēto iestāžu vadītāju vietnieki kadru jautājumos pārsvarā 
bija pensionētie Valsts drošības komitejas, iekšlietu resora un armi-
jas virsnieki, kuri gādāja, lai darbā tiktu pieņemti “pareizie” cilvēki. 
Viņi varēja funkcionēt kā komforta nodrošinātāji, lai VDk ārštata 
darbinieks bez traucējumiem varētu veikt savus uzdevumus sis-
tēmā – vervēt, izsekot, vākt informāciju un veikt cita veida darbī-
bas. VDk pensionāri pildīja arī ierindas, t.s. tehniskos amatus, 
kurus bija ieguvuši, pateicoties sakariem un tradīcijai apgādāt ar 
ērtām vietām pensionētos virsniekus. šī fakta – ka viņi ir bijušie 
“čekisti” – zināšana vien varēja disciplinējoši ietekmēt citu strādā-
jošo uzvedību. tomēr secinājumi par VDk ietekmi iestāžu vadības 
līmenī neliecina ne par VDk aģentūras apjomu minētajās iestādēs, 
ne par to, kā ikdienā ar aģentiem strādāja gātp priekšnieka palīgs, 
ne par to, vai viņš izmantoja vai neizmantoja pensionēto virsnieku 
pakalpojumus. minētā problemātika būtu jau citas izpētes vērta, 
tomēr tikai pēc attiecīgo izpētes rezultātu iegūšanas būs skaidrs, vai 
pastāvošajā tradīcijā balstītā Vas “intūrists” rīgas nodaļas dēvē-
šana par VDk piesegorganizāciju ir arī zinātniski pierādīta.

pieLikumi

1. tabula

Latvijas PSR Ministru padomes Ārzemju tūrisma pārvaldes 
(no 1984 Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes) vadība (1966–

1988)

Priekšnieki:
16.08.1966.•	 161–20.11.1978.: edmunds ratnieks (1922; pskp no 
1945)

VDk ietekme un padomju Latvijas ārzemju tūrisma iestādes



110

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2017 nr. 2 (103)

21.11.1978.–13.09.1988.: staņislavs jaškulis (1928; pskp no •	
1957)

Vietnieki (pirmie):
16.08.1966.–18.03.1980.: jevgēnijs bīrons (1914; pskp no 1945)•	
19.03.1980.–13.09.1988.: rihards elsbergs (1929; pskp no •	
1953)

Vietnieki (otrie/neatbrīvotie):
16.08.1966.–11.06.1976.: Vladimirs elsters (1930; pskp no •	
1959)
21.06.1976.–24.07.1987.: igors Fjodorovs (1946; pskp no 1971)•	
26.07.1987.–13.09.1988.: georgijs koršaks (1938; pskp no •	
1966)

2. tabula

Latvijas PSR Ministru padomes Ārzemju tūrisma pārvaldes 
(no 1984 Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes) priekšnieka 

palīgi (LPSR MP VDK virsnieki)

03.05.1972.–29.11.1976. jānis Vaivods (1928; pskp no 1952)•	
30.11.1976.–17.01.1977. Vakance•	
18.01.1977.–27.04.1982. Leons kļimovičs (1932; nenoskaidrots)•	
27.04.1982.–04.02.1985. Vilnis neimanis (1931; nenoskaidrots)•	
05.02.1985.–07.09.1988. Viesturs kociņš (1940; pskp no 1966)•	

3. tabula

VAS “Intūrists” Rīgas nodaļas (1957–1980) pārvaldnieki

1956/1957–17.01.1960.: Voldemārs bušs (1900–1965; pskp no •	
1919)
18.01.1960./18.07.1961.–11.06.1976.: Vladimirs elsters (1930; •	
pskp no 1959)
21.06.1976.–28.05.1980.: igors Fjodorovs (1946; pskp no 1971)•	
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4. tabula

PSRS Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes (no 1983 Valsts 
ārzemju tūrisma komitejas) Rīgas apvienības (1980–1992) 

vadība

Ģenerāldirektori
28.05.1980.–24.07.1987.: igors Fjodorovs (1946; pskp no 1971)•	
26.07.1987.–12.06.1992.:•	 162 georgijs koršaks (1938; pskp no 
1966)

Ģenerāldirektora vietnieki
ceļojumu pārvaldes priekšnieki:•	
28.05.1980.–18.07.1983.: alla Vlasova/Lūsis/bahusova (1935; •	
pskp no 1965)
22.11.1983.–18.11.1984.: juris Dimitris•	 163 (1937; pskp no 
1977)
1984–1987: nenoskaidrots•	
27.07.1987.–01.01.1989.: gundega zeltiņa•	 164 (1942; pskp kan-
didāte no 1984)
kadru nodaļas priekšnieki: •	
28.05.1980.–31.01.1983.: rihards antins (1924; pskp no 1950)•	
18.02./14.03.1983.–21.11.1983.: juris Dimitris (1937; pskp no •	
1977)
22.11.1983.–01.01.1985.: jānis brolišs (no 19.11.1984. nav ģene-•	
rāldirektora vietnieks, bet tikai kadru nodaļas priekšnieks) 
(1930; pskp no 1951)
02.02.1985.–08.01.1993.:•	 165 kaiva cinis (1942; pskp no 1968)

5. tabula

Viesnīcas “Latvija” direkcija

Direktori
28.11.1977.–31.12.1980.:•	 166 Viktors čeremisinovs (1946; pskp 
no 1969) 
23.01.1981.–15.06.1984.: aleksejs bahusovs (1925; pskp no •	
1952) 
01.06./04.07.1984.•	 167–12.06.1992.: georgijs koršaks (1938; pskp 
no 1966)
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Direktora vietnieki
09.11.1978.–28.05.1980.: rihards antins (1924; pskp no 1950)•	
21.05.1979.–22.11.1981.: Harijs melbārdis•	 168 (1931; pskp no 
1956)
23.11.1981.–07.12.1984.: boriss Lemtjugovs (1928; pskp no •	
1953)
15.10.1985.–31.03.1987.: anatolijs gostevs (1933; pskp no •	
1960)
01.10.1987.–15.08.1990.:•	 169 Larisa kurdjukova (1946; bezparte-
jiska)
14.09.1984.•	 170–22.01.1992.: Vladimirs čerņavskis (1939; pskp 
no 1973) 

atsauces un piezīmes
1 izpēte veikta biedrības “sociālās atmiņas pētniecības centrs” (sapc) uzde-

vumā 2016. gadā. manuskripts iesniegts sapc un VDk dokumentu zināt-
niskās izpētes komisijai 01.12.2016., pēc recenzēšanas – 13.02.2017.

2 padomju savienībā pastāvēja trīs organizāciju pakļautības līmeņi: vissavienī-
bas (republikas līmeņa organizācijas, kas bija tieši pakļautas attiecīgajām Vis-
savienības ministrijām, komitejām vai pārvaldēm); koprepublikāniskais (pa-
kļautas vienlaicīgi vissavienības un republikas līmenim, piemēram, VDk bija 
koprepublikāniska, tādēļ tā bija komiteja “pie” Lpsr ministru padomes) un 
republikas pakļautība (tieši pakļautas republikas ministru padomei). Diem-
žēl valodas redaktoru ieviestās tradīcijas dēļ latviešu valodā institucionālajos 
nosaukumos tiek izmests vārds “pie”. rezultātā – lietojot nosaukumus “Lpsr 
mp VDk” un “Lpsr mp ātp” – tiek radīts nepareizs priekšstats, proti, ka 
tās ir republikāniskas pakļautības iestādes. īstenībā gan VDk, gan ātp pa-
kļautība bija koprepublikāniska. tādā nozīmē būtu jāizprot “Lpsr mp VDk” 
un “Lpsr mp ātp” lietojums šajā rakstā.

3 Daumants znatnajs (29.09.2016.). Lekcija “čeka un sports”. pieejams: http://
okupacijasmuzejs.lv/lekciju-cikls-stura-maja

4 rūpīgi plānots čekas pasākums. imants Lešinskis toronto stāsta par “kultū-
ras sakariem”. Austrālijas Latvietis, 09.11.1979.

5 indulis zālīte (25.08.1998.) kultūras sakari – caurums dzelzs aizkarā. pie-
ejams: http://lpra.vip.lv/caurums.html (skatīts 10.08.2016.); eva eglāja-kristsone 
(2013). Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas kontakti. rīga: Lu LFmi.

6 e. eglāja-kristsone pētījumā par kks darbību norāda, ka “patiesībā kks bija 
jau no 1955. gada darbojusies struktūra ar VDk noteiktiem mērķiem, VDk 
ieceltām amatpersonām un virsvadību” (34. lpp.), tomēr nav norādīts doku-
ments, kur apgalvojumam varētu gūt apstiprinājumu. savukārt par VDk 
 iesaisti kandidātu atlasē iesaistīšanai kks 1964. gadā avots ir pētnieces sa-
runa ar j. aneraudu 2004. gada februārī. e. eglāja-kristsone konstatē, ka 
“vispirms atlases veicēji VDk konsultējās ar rakstnieku savienības, māksli-
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nieku savienības, zinātņu akadēmijas partijas komiteju sekretāriem, kā arī 
Latvijas komjaunatnes centrālkomitejā, tad veidoja sarakstus, ko iesniedza 
Latvijas VDk izlūkdaļai, kas pēc attiecīgas saskaņošanas ar pretizlūkošanas 
un novērošanas daļu vadību tos sūtīja atpakaļ. parasti daži kandidāti bija 
izsvītroti, daži pielikti klāt. galīgo akceptu komitejas sekciju sastāvam deva 
Lkp centrālās komitejas ārējo sakaru nodaļa.” sk.: eglāja-kristsone. Dzelz-
griezēji. Latvijas un Rietumu trimdas kontakti, 41.–42. lpp.

7 n. savel’ev (2014). ideologicheskaia rabota novgorodskogo otdeleniia Vao 
“inturist” v 1958 – seredine 1970-kh gg. Novgorodskii istoricheskii sbornik, 
vyp. 14 (24), V. novgorod, s. 376–391. pieejams: http://www.spbiiran.nw.ru/
wp-content/uploads/2015/11/saveliev_n_s.pdf; i. kirsanova (2013). organi-
zatsionnye i ideologicheskie aspekty ekskursionnoi raboty s inostrannymi 
turistami v kuibyshevskoi oblasti v 1960-e–1980-e gody. Vestnik SamGU, 
5(106), s. 26–31. pieejams: http://infopress.ssu.samara.ru/tgt/2013_5_106_5.pDF; 
a. popov (2008). informatsionno-propagandistskaia rabota s inostrannymi 
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57 Lpsr mp ātp atskaite par stāvokli ar slepeno lietvedību pārvaldē 1968. gadā 
[kr. val.], 15.01.1969. LNA LVA, 986–1a–10, 16.–19. lp., šeit: 17., 18. lp.; Lpsr 
mp ātp atskaite par darbu ar kadriem 1970. gadā, 05.01.1971. psrs mp 
gātp kadru pārvaldes priekšniekam a. a. starcevam [kr. val.]. LNA LVA, 
986–1a–14, 12.–18. lp., šeit: 16. lp

58 aldis bergmanis, indulis zālīte (2004). okupācijas varas represīvā sistēma: 
Latvijas psr Valsts drošības komitejas darbība (1953–1959). no: Okupācijas 
režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada 
pētījumi (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.). rīga: Latvijas vēstu-
res institūta apgāds, 373.–432. lpp., šeit: 387. lpp.

59 Lpsr mp ātp priekšnieka e. ratnieka pavēle nr. 15 [kr. val.], 03.05.1972. 
LNA LVA, 986–2–13, 24. lp. 

60 Lpsr mp ātp priekšnieka e. ratnieka pavēle nr. 21 “par pienākumu sada-
līšanu starp pārvaldes darbiniekiem” [kr. val.], 11.09.1973. LNA LVA, 986–
2–16, 37.–41. lp., šeit: 38. lp.

61 Lpsr mp ātp priekšnieks 02.11.1973. Lpsr mp VDk nodaļas priekšnie-
kam b. šteinbrikam [kr. val.]. LNA LVA, 986–1a–18, 71.–72. lp. 

62 autobiogrāfija [kr. val.], 28.04.1972. LNA LVA, 986–2–26, 5.–6. lp. 
63 anketa [kr. val.], 03.05.1972. LNA LVA, 986–2–26, 3.–4. lp. o. p. 
64 Lkp ck biroja 29.08.1961. lēmums [kr. val.]. LNA LVA, pa-101–24–54a, 

168. lp. 
65 Lkp ck biroja lēmums pie sēdes protokola nr. 82 [kr. val.], 09.08.1955. LNA 

LVA, pa-101–18–40a, 34. lp. 
66 bergmanis, zālīte. okupācijas varas represīvā sistēma: Latvijas psr Valsts 

drošības komitejas darbība (1953–1959), 386.–387. lpp.
67 Lkp ck sekretariāta lēmums pie sēdes protokola nr. 12 [kr. val.], 07.03.1955. 

LNA LVA, pa-101–18–59, 105. lp. 
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68 Lkp ck biroja lēmums pie sēdes protokola nr. 73 [kr. val.], 10.05.1955. LNA 
LVA, pa-101–18–40a, 31. lp. 

69 pielikums Lkp ck biroja lēmumam pie sēdes protokola nr. 73 [kr. val.], 
10.05.1955. LNA LVA, pa-101–18–40a, 32. lp. 

70 Dienesta raksturojums [kr. val.], 21.12.1973. LNA LVA, 986–2–26, 7. lp. 
71 Lpsr mp ātp priekšnieka e. ratnieka pavēle nr. 35 [kr. val.], 18.11.1976. 

LNA LVA, 986–2–25, 14. lp. 
72 Lpsr mp ātp priekšnieka e. ratnieka pavēle nr. 2 [kr. val.], 24.01.1977. 

LNA LVA, 986–2–28, 1. lp. 
73 Vļkjs iestāšanās anketa [latv. val.], 14.02.1947. LNA LVA, pa-206–1–40, 

90. lp. 
74 autobiogrāfija [latv. val.], 01.02.1947. LNA LVA, pa-206–1–40, 91.–91. lp. 

o. p. 
75 imants Lešinskis. kalpības gadi. 29. turpinājums. Laiks, 08.12.1979.
76 personīgais konts (litsevoi schet). LNA LVA, 986–2–54, 15. lp.
77 Lkp rīgas pilsētas komitejas biroja sēdes protokols nr. 27 [kr. val.], 

10.01.1951. LNA LVA, pa-201–1–769, 3.–17. lp., šeit: 13. lp.
78 Lpsr mp gātp priekšnieka s. jaškuļa pavēle nr. 5-l [kr. val.], 05.02.1985. 

LNA LVA, 986–2–62, 117. lp. 
79 raksturojums-rekomendācija, 19.08.1988. vīzējis Lkp rīgas pilsētas oktobra 

rajona komitejas sekretārs [kr. val.]. LNA LVA, 986–2–62, 115.–115. lp. o. p.; 
raksturojums-rekomendācija, 06.1988. vīzējusi Lkp rīgas pilsētas oktobra 
rajona komitejas sekretāre j. Hamkova [kr. val.]. turpat, 116.–116. lp. o. p. 

80 autobiogrāfija [kr. val.], 27.01.1985. LNA LVA, 986–2–62, 124.–125. lp., šeit: 
124. lp.

81 anketa [kr. val.], 01.1984. LNA LVA, 986–2–62, 122.–123. lp. o. p. 
82 Laiks, 29.01.1986.; Brīvā Latvija, 20.10.1986.
83 telefona numurs oc 284. sk.: Spisok telefonov 1988 g. Komitet Gosudarstven-

noi bezopasnosti Latviiskoi SSR. Sekretno. okupācijas muzeja krājums, 16936, 
35. lpp.

84 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora g. koršaka pavēle nr. 23 
[kr. val.], 20.03.1989. LNA PDVA, 282–1–15, 61.–64. lp., šeit: 62. lp.

85 personas rēķins. LNA PDVA, 282–1–253, 170. lp. o. p. noformēšanu lūdza 
rīgas apvienības ģenerāldirektora vietniece–kadru nodaļas priekšniece 
k. cinis. sk.: psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora vietnieces 
kadru un sadzīves jautājumos k. cinis 26.08.1988. lūgums Lpsr mp gātp 
priekšniekam s. jaškulim [kr. val.]. LNA LVA, 986–2–62, 113. lp. 

86 personas rēķins. LNA PDVA, 282–1–253, 170. lp. o. p.
87 psrs Vātk rīgas apvienība tika likvidēta 1992. gada 27. aprīlī.
88 Laikā no 18.01.1960. pārvaldnieka pienākumus veica nodaļas inspektore ra-

hele rusonika. sk.: Vas “intūrists” valdes priekšsēdētāja V. ankudinova pa-
vēle nr. 48-a [kr. val.], 06.02.1960. LNA PDVA, 1481–1a–91, 127. lp.; Vas 
“intūrists” rīgas nodaļas pārvaldnieka pavēle nr. 3, 18.01.1960.; nr. 36, 
18.11.1960.; nr. 44, 04.04.1961. [kr. val.]. LNA PDVA, 282–1–1, 13., 40., 
48. lp. Viņa līdz 1961. gada aprīlim vajadzības gadījumā aizvietoja arī nā-
kamo pārvaldnieku Vladimiru elsteru.

VDk ietekme un padomju Latvijas ārzemju tūrisma iestādes



120

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2017 nr. 2 (103)

89 Vas “intūrists” rīgas nodaļas pārvaldnieka p.i. V. elstera 04.07.1960. pavēle 
[kr. val.]. LNA PDVA, 282–1–1, 18. lp. 

90 karaklausībai padoto Vas “intūrists” rīgas nodaļas darbinieku saraksti [kr. 
val.], 01.1962. LNA LVA, 222–1–11, 6. lp. 

91 papildinājums pie personas lapas kadru uzskaitē. kadru uzskaites sektora va-
dītāja pārbaudīts 14.12.1965., 08.09.1969. [kr. val.]. LNA LVA, pa-15500–2–
9616, 2.–2. lp. o. p., šeit: 2. lp.

92 izziņa no Lkp ck biroja sēdes protokola nr. 71, 18.07.1961.; parakstījis Lkp 
ck sekretārs [kr. val.]. LNA LVA, pa-15500–2–9616, 8. lp. 

93 personālā kadru uzskaites lapa [kr. val.], 10.01.1961. LNA LVA, pa-15500–2–
9616, 4.–5. lp. o. p., šeit: 4. lp.

94 LNA LVA, pa-15500–2–9616, 4. lp. o. p.
95 raksturojums, 21.04.1976., parakstījis Lpsr mp ātp priekšnieks e. ratnieks 

[kr. val.]. LNA LVA, 986–2–26, 69. lp. 
96 Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes partijas pirmorganizācijas 

biroja sēdes protokols nr. 2 [kr. val.], 01.11.1960. LNA LVA, pa-401–1–16, 
181.–182. lp., šeit: 182. lp.

97 Lpsr ārlietu ministrijas partijas pirmorganizācijas atklātās sapulces protokols 
nr. 5 [kr. val.], 01.11.1963. LNA LVA, pa-7211–1–7, 81.–85. lp., šeit: 81. lp.

98 saskaņojot šo jautājumu Lkp ck ārzemju sakaru nodaļā. iespējams, tādu 
lēmumu ietekmēja fakts, ka V. elstera dzīvesbiedre 1975. gadā par kukuļ-
ņemšanu bija notiesāta ar brīvības atņemšanu uz trijiem gadiem, bet sodu 
neizcieta sakarā ar amnestiju. sk.: Lpsr mp ātp priekšnieks e. ratnieks 
23.02.1976. psrs mp gātp priekšnieka vietniekam m. i. smirnovam [kr. 
val.]. LNA LVA, 986–2–26, 62. lp. 

99 Lpsr mp ātp priekšnieka vietnieka j. bīrona pavēle nr. 20 [kr. val.], 
21.06.1976. LNA LVA, 986–2–25, 9. lp. 

100 anketa [kr. val.], 06.05.1982. LNA PDVA, 282–1–154, 45.–46. lp. o. p. 
101 Lpsr mp ātp priekšnieka vietnieks j. bīrons 11.06.1976. psrs mp gātp 

kadru pārvaldes priekšniekam V. cvetkovam [kr. val.]. LNA PDVA, 282–1–
154, 56. lp. 

102 Lpsr mp ātp priekšnieka vietnieks j. bīrons 25.07.1972. psrs mp gātp 
priekšnieka vietniekam p. z. guskovam, atbildot uz 15.06.1972. vēstuli [kr. 
val.]. LNA LVA, 986–1a–17, 61.–62. lp. 

103 raksturojums, parakstījis Lpsr mp gātp priekšnieks s. jaškulis [kr. val.], 
13.09.1985. LNA PDVA, 282–1–154, 52. lp. 

104 psrs mp gātk priekšnieka vietnieka i. semjonova pavēle nr. 1211-L [kr. 
val.], 12.1980. LNA PDVA, 282–1–277, 146. lp. 

105 anketa [kr. val.], 07.01.1981. LNA PDVA, 282–1–277, 141.–142. lp. o. p. 
106 berta glūne. Divi biedri, kuru laiks turpinās. Pilsonis, 21.04.1992.
107 1981. gadā apprecējās ar viesnīcas “Latvija” direktoru alekseju bahusovu. 

pēc atbrīvošanas no ģenerāldirektora vietnieces amata pārcelta darbā par ve-
cāko inspektori. sk.: psrs mp gātk rīgas apvienības ģenerāldirektora 
i. Fjodorova pavēle nr. 190-k [kr. val.], 20.08.1981. LNA PDVA, 282–1–26, 
40. lp.; psrs mp gātk rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pa-
vēle nr. 194-k [kr. val.], 13.07.1983. LNA PDVA, 282–1–30, 15. lp. 
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108 strādājusi Vas “intūrists” rīgas nodaļā no 1967. gada augusta, ieņemot gi-
da–tulka, vecāka gida–tulka, vecākās inspektores amatus. no 12.07.1978. – 
Vas “intūrists” ceļojumu pārvaldes priekšnieka vietniece, no 15.08.1980. 
apkalpošanas nodaļas priekšniece. beigusi LVu svešvalodu fakultātes vakara 
nodaļu kā vācu valodas skolotāja (1969). sk.: anketa [kr. val.], 25.12.1984. 
LNA PDVA, 282–1–161, 160.–161. lp. o. p. 

109 psrs mp Vātk apvienības ģenerāldirektora g. koršaka pavēle nr. 949-k 
[kr. val.], 28.12.1988. LNA PDVA, 282–1–48a, 170. lp. 

110 Vairākkārt ir bijis ievēlēts par Lkp pilsētas un rajona komiteju biroja locekli, 
kā arī tautas deputātu padomju pilsētas un rajona izpildu komiteju deputātu. 
sk.: autobiogrāfija [kr. val.], 15.09.1978. LNA LVA, 986–2–32, 4.–4. lp. o. p., 
šeit: 4. lp. o. p.; Lpsr mp ātp priekšnieka vietnieks j. bīrons 30.10.1978. 
psrs mp gātp kadru pārvaldes priekšniekam V. s. cvetkovam [kr. val.]. 
LNA LVA, 986–2–32, 1. lp.; anketa [kr. val.], 15.09.1978. LNA LVA, 986–
2–32, 2.–3. lp. o. p., šeit: 3. lp.; Dienesta raksturojums, parakstījis viesnīcu 
saimniecības “rīga” direktors n. Žaugro [kr. val.], 27.10.1978. LNA LVA, 
986–2–32, 5. lp.; psrs mp gātp priekšnieka vietnieka V. smirnova rīko-
jums nr. 60-L [kr. val.], 24.01.1983. LNA LVA, 986–2–32, 12. lp. 

111 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pavēle 
nr. 41-k [kr. val.], 18.02.1983. LNA PDVA, 282–1–29, 53. lp.; nr. 66-k [kr. 
val.], 15.03.1983. turpat, 85. lp. 

112 beidzis LVu tiesību zinātnē (1971). atlaists no psrs Valsts ārzemju tūrisma 
komitejas rīgas apvienības ģenerāldirektora vietnieka amata 19.10.1984. sa-
karā ar Latvijas jūras kuģniecības pieprasījumu. sk.: Lpsr mp ārzemju tū-
risma pārvaldes priekšnieka s. jaškuļa pavēle nr. 5-L [kr. val.], 16.02.83. LNA 
LVA, 986–1a–46, 5. lp.; autobiogrāfija [kr. val.], 07.02.1983. LNA LVA, 986–
1a–47, 17. lp.; psrs mp Vātk pavēle nr. 811-L [kr. val.], 10.1984. LNA LVA, 
986–1a–47, 1. lp. 

113 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pavēle 
nr. 324-k [kr. val.], 21.11.1983. LNA PDVA, 282–1–30, 167. lp. 

114 psrs Valsts drošības ministrijas milicijas komandējošā sastāva skolas kur-
sants (1949–1951), vēlāk iekšlietu ministrijas sistēmā partijas politiskajā 
darbā (1952–1955). pēc Lkp ck republikāniskās partijas skolas beigšanas 
(1955–1958) partijas darbā – Lkp Limbažu rajona otrais sekretārs (1958–
1961). no šī darba atbrīvots “sakarā ar viņa komandēšanu Lpsr ministru 
padomes Valsts drošības komitejas rīcībā”. norīkots par stažieri Lpsr ārlietu 
ministrijā (1961–1962), psrs vēstnieka zviedrijā atašejs (03.1962.–08.1964.). 
Viņa darbības galvenais lauks bija darbs ar latviešu emigrāciju. pēc divu gadu 
atrašanās VDk rīcībā j. brolišs atgriezās ideoloģiskajā darbā kā Lkp ck lek-
toru grupas vadītājs (1964–1966), pskp ck sabiedrisko zinātņu akadēmijas 
aspirants maskavā (1966–1969), pskp ck propagandas nodaļas instruktors 
maskavā (1969–1971), Lkp ck ārzemju sakaru nodaļas vadītājs (1971–
1972), iekšlietu ministrs (1972–1978). sk.: Lkp ck kadru uzskaites sektora 
vadītāja 31.08.1961. izziņa [kr. val.]. LNA LVA, pa-101–52–9, 20. lp.; psrs 
vēstnieka zviedrijā n. belohvostikova parakstīts raksturojums [kr. val.], 
14.08.1964. LNA LVA, pa-101–52–9, 23. lp. 
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115 raksturojums, ko parakstījis psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirek-
tors i. Fjodorovs, partijas biroja sekretāre k. cinis, profkomitejas priekšsēdē-
tāja vietniece V. sofina [kr. val.], bez datējuma [visticamāk, 1984. gads]. LNA 
PDVA, 282–1–139, 122. lp. 

116 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pavēle 
nr. 93-k [kr. val.], 30.03.1984. LNA PDVA, 282–1–31, 106. lp. 

117 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora p.i. g. koršaka pavēle 
nr. 160-k [kr. val.], 22.05.1984. LNA PDVA, 282–1–31, 193. lp. 

118 psrs mp Vātk rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pavēle 
nr. 354-k [kr. val.], 11.11.1984. LNA PDVA, 282–1–33, 46. lp. 

119 psrs mp Vātk rīgas apvienības partijas pirmorganizācijas biroja sēdes 
protokols nr. 18 [kr. val.], 27.08.1984. LNA LVA, pa-7216–1–9, 15.–25. lp., 
šeit: 19.–20. lp.

120 būdama LVu studente, 1964. gadā pedagoģisko praksi izgāja Valmieras 
2. vidus skolā, kur skolēniem stāstījusi par tēvu un rādījusi “dārgas relikvi-
jas” – tēva fotouzņēmumu no spānijas pilsoņu kara un skolas muzejam uz-
dāvinājusi tēva rakstītās vēstules no spānijas. H. Hercbergs. jāņa ciņa iela. 
Padomju Jaunatne, 20.04.1966.; Vēstules no spānijas. Cīņa, 11.01.1964.

121 beigusi LVu Vēstures un filoloģijas fakultāti kā filoloģe, krievu valodas un 
literatūras skolotāja (1964). pēc beigšanas gadu nostrādājusi gulbenes vidus-
skolā par skolotāju, kļuvusi par Lļkjs rīgas pilsētas ļeņina rajona komite-
jas skolu nodaļas vadītāju (1965–1968), dažus mēnešus – tulks 1226. kara 
daļā, tad dažus mēnešus 1969. gadā Lļkjs rīgas pilsētas komitejas studējo-
šās jaunatnes nodaļas vadītāja vietniece, pēc tam pārgājusi uz nomenklatū-
ras amatiem: Lļkjs rīgas pilsētas ļeņingradas rajona komitejas otrā sekre-
tāre (07.1969.–02.1971.), Lkp rīgas pilsētas ļeņingradas rajona komitejas 
organizatoriskās nodaļas instruktore (02.1971.–11.1973.), Lkp ck rīgas 
pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas instruktore (11.1973.–
10.1978.), Lkp rīgas pilsētas ļeņina rajona komitejas propagandas un aģi-
tācijas nodaļas vadītāja vietniece (10.1978.–10.1981.). sk.: personālā kadru 
uzskaites lapa [kr. val.], 18.11.1976. LNA LVA, pa-102–51–330, 4.–5. lp. o. p.; 
anketa [kr. val.], [bez datējuma]. LNA LVA, pa-102–51–330, 1.–3. lp., šeit: 
1. lp.

122 jau k. cinis trešajā darba dienā notika rīgas apvienības partijas pirmorgani-
zācijas biroja sekretāra vēlēšanas, un Lkp rīgas pilsētas proletāriešu rajona 
komitejas pārstāvis (sēdē piedalījās Lkp ck ārzemju sakaru nodaļas in-
struktore skaidrīte koķis, Lkp rīgas pilsētas komitejas aģitācijas un propa-
gandas nodaļas vadītāja j. razguļjajeva, Lkp rīgas pilsētas proletāriešu ra-
jona komitejas organizatoriskā darba nodaļas vadītāja vietnieks g. jēkabsons) 
ieteica sekretāres amatā ievēlēt nevienam nepazīstamo k. cinis (6 par, 4 pret, 
2 atturējās). savukārt tajā pašā dienā notikušajā partijas pirmorganizācijas 
atskaites–vēlēšanu sapulcē, vēlot biroju, par k. cinis nobalsoja 42 partijas 
biedri, bet pret – 41. rezultātā pēc pāris nedēļām birojs balsoja vēlreiz; šoreiz 
piedalījās un balsot par k. cinis aģitēja Lkp rīgas pilsētas proletāriešu ra-
jona komitejas pirmais sekretārs V. čevačins, kā rezultātā birojs viņu vien-
balsīgi ievēlēja par sekretāri. acīmredzot, ņemot vērā šo sarežģīto sākumu, 
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pēc gada – 1982. gadā rīgas apvienības partijas pirmorganizācijas biroja sēdē 
piedalījās pat Lkp ck ārzemju sakaru nodaļas vadītāja vietnieks L. rimjans, 
kā arī Lkp rīgas pilsētas komitejas aģitācijas un propagandas nodaļas vadī-
tāja j. razguļjajeva un Lkp rīgas pilsētas proletāriešu rajona komitejas pir-
mais sekretārs V. blohins, kurš ieteica ievēlēt k. cini, un tas arī tika izdarīts 
vienbalsīgi. sk.: psrs mp Vātk rīgas apvienības partijas pirmorganizācijas 
biroja sēdes protokols nr. 1 [kr. val.], 14.10.1981. LNA LVA, pa-7216–1–3, 
116.–125. lp., šeit: 119., 125. lp.; psrs mp Vātk rīgas apvienības partijas 
pirmorganizācijas biroja sēdes protokols nr. 2 [kr. val.], 27.10.1981. LNA 
LVA, pa-7216–1–3, 120.–122. lp., šeit: 121. lp.; psrs mp Vātk rīgas apvie-
nības partijas pirmorganizācijas biroja sēdes protokols nr. 1 [kr. val.], 
19.10.1982. LNA LVA, pa-7216–1–4, 128. lp. 

123 psrs mp gātp rīgas apvienības ģenerāldirektora i. Fjodorova pavēle 
nr. 235-k [kr. val.], 12.10.1981. LNA PDVA, 282–1–26, 94. lp.; nr. 271-k [kr. 
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the aim of the article is to investigate the connections between the riga of-
fice of the all-union joint stock company for Foreign tourism Inturist 
(gao Inturist) and the kgb at the council of ministers of the Latvian ssr 
(the kgb), examining the personal files of the officials employed at the riga 
office. the article has been structured into seven chapters. the first chapter 
is focused on the studied sources and literature; the second chapter deals with 
the background of the institutionalisation of the foreign tourism service area 
in the soviet union and in the soviet Latvia; the third chapter characterizes 
the management of the operative management structure of the riga office – 
administration of Foreign tourism at the council of ministers of the Latvian 
ssr (aFt of the Lssr cm) (1966–1988); the fourth chapter reveals that the 
impact of the kgb on the work of the riga office was manifested through 
the institution of atF at the Lssr cm director’s assistant (1972–1988). the 
next chapters are dedicated to the identification of the potential kgb influ-
ence. the fifth chapter deals with the analysis of it in the management of the 
riga office (from 1980 – the riga bloc) (1957–1992), the sixth chapter – in 
the management of the Hotel Latvija (1980–1991), whereas the seventh chap-
ter shows the connections between the kgb and the technical staff of the 
mentioned institutions.
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summary
the aim of the article is to investigate the connections between the 

riga office of the state joint stock company for Foreign tourism in the 
ussr  Inturist (gao Inturist) and the kgb at the council of ministers of 
the Latvian ssr (the kgb), examining the personal files of the officials 
employed at the riga office. the article has been structured into seven 
chapters. the first chapter is focused on the studied sources and litera-
ture; the second chapter deals with the background of the institutionali-
sation of the foreign tourism service area in the soviet union and in the 
soviet Latvia; the third chapter characterizes the management of the op-
erative management structure of the riga office – administration of 
 Foreign tourism at the council of ministers of the Latvian ssr (aFt of 
the Lssr cm) (1966–1988); the fourth chapter reveals that the impact of 
the kgb to the work of the riga office was manifested through the in-
stance of atF at the Lssr cm director’s assistant (1972–1988). the next 
chapters are dedicated to the identification of the potential kgb influ-
ence. the fifth chapter deals with the analysis of it in the management of 
the riga office (from 1980 – the riga bloc) (1957–1992), the sixth chap-
ter – in the management of the hotel Latvija (1980–1991), whereas the 
seventh chapter shows the connections between the kgb and the techni-
cal staff of the mentioned institutions. the names and the periods of ap-
pointment of the managers of the mentioned structures have been indi-
cated in five tables attached to the article. 

the evidence for connections at the managerial level between the 
riga office and the kgb can be stated from 1960, when the kgb opera-
tive delegate Lieutenant Vladimir elster was appointed as the manager of 
the riga office. apart from the fact that the duties of the manager of the 
riga office were implemented by the (former) operative delegate, from 
1972, to secure its interests in the area of foreign tourism/counterpropa-
ganda, the kgb used a member of staff from the aFt at the Lssr cm 
established in 1966. this member of staff was the director’s assistant and 
the duties of this post were fulfilled by the demobilized kgb officer (free-
lance kgb co-worker), who after the central administration of Foreign 
tourism (caFt) at the Lssr cm was closed down in 1988, continued to 
work in the riga bloc in a different position. the duties of this post were 
fulfilled by the demobilized kgb officers jānis Vaivods (1972–1976), 
Leons kļimovičs (1977–1982), Vilnis neimanis (1982–1985), Viesturs 
kociņš (1985–1988). 
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the fact that the director’s assistant – the kgb representative was 
engaged in the fulfilment of duties explains why, after 1976, when 
V.  elsters was relieved from the office of the manager of the riga office, 
his followers in this position had not worked as the kgb active reserve 
officers, but they had had experience in the riga customs office and the 
car repair industry that were in the sphere of interest of the kgb as a 
field where speculation can take place. the connections at the managerial 
level between the riga office (1980–1992) of the gao Inturist and the 
kgb were also manifested by the fact that two out of four Deputy Direc-
tors general of the riga bloc responsible for the human resources were 
former officers of the kgb or the affairs of interiors, but five out of six 
Deputy Directors of hotel Latvija – former officers of the kgb, or the 
army, or the affairs of interiors. 

on the basis of the studied sources it cannot be stated that all employ-
ees involved in the service industry of foreign tourism were in the service 
of the kgb. only one position in the institution supervising the riga of-
fice of gao Inturist – the aFt – was booked for the demobilized officer 
of the kgb who worked as the kgb freelance co-worker. this position 
was that of the direc tor’s assistant. He received his tasks and assignments 
from the kgb full-time officer (from the department of counterespio-
nage), who was his curator. the managers of the aFt and their deputies 
had or had had the positions at the central committee of the Latvian 
communist party, which required regular communication/collaboration 
with the kgb to solve a variety of issues, therefore they were used to tak-
ing into account the interests of the kgb and to satisfy their requests. 

the deputy directors of these institutions responsible for human re-
sources were mostly retired officers of the kgb, interior affairs, and the 
army, who made sure that the “right” people were hired. they functioned 
as the providers of comfort, in order the kgb officers in active service 
could fulfil their tasks within the system without obstacles – to recruit, 
spy, gather information, and perform other necessary activities. the kgb 
pensioners also carried out regular (technical) tasks. they acquired these 
positions due to their connections and a tradition to secure the retired 
officers with comfortable positions. the awareness of the fact that they 
were the former kgb officers could leave an impact on the behaviour of 
other employees. However, the conclusions about cooperation between 
the managers and the kgb do not attest to the scale of the kgb agency 
in these institutions, nor to the manner how the aFt director’s assistant 
worked with these agents on a daily basis. it cannot be stated with cer-
tainty that he used, or did not use, the services of retired officers. these 
issues would be at the core of a future study. 
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