
 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta izveidotās Komisijas  

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma 

 upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai,  

informācijas par represijām un masveida deportācijām 

apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem 

nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību laikā 

no 2005.gada 5.augusta līdz 2009.gada 1.augustam 

izstrādāto pētījumu  

s a r a k s t s 



Pētījumi par zaudējumiem ekonomikas jomā 

 

PĒTĪJUMI EKSPERTĪZES 

1 

„Vienotā metodoloģija PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem 

nodarīto zaudējumu aprēķināšanai naudas izteiksmē”, 

G.Piņķe, 2006. 

J.Počs, 2006. 

A.Sproģis, 2006. 

J.Vitkovskis, 2006. 

J.Riekstiņš, 2008. 

2 

„Latvijas okupācijas radīto zaudējumu aprēķinu metodikā 

izmantojamās valūtas noteikšana un aprēķini vērtību 

salīdzināšanai dažādos laika periodos”, E.Dzanuškāne, 2006. 

R.Soms, 2007. 

3 

„Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri 

pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai 

līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija 

pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes 

raksturojumu piemēram, Somija un/vai Dānija (Austrija)”, 

J.Kalniņš, 2006. 

J.Počs, 2006. 

A.Sproģis, 2006. 

J.Vitkovskis, 2006. 

J.Riekstiņš, 2008. 

4 
„PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Latvijas 

lauksaimniecības nozarei”, A.Sproģis, 2006. 

A.Boruks, 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

2007.g. noorganizēta 

12 ekspertu sanāksme  

5 
„Latvijas attīstība makroekonomiskā līmenī 1935.-1940. 

gadam un lata devalvācijas ietekme uz to”, J.Kalniņš, 2007. 

Z.Razmusa, 2008. 

I.Čurkina 2007. 

6 

„PSRS okupācijas laikā izveidotās Latvijas tautsaimniecības 

struktūras ietekme uz ražošanas attīstības dinamiku pārejas 

periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku 1991.-

1995.gadam un turpmākās izaugsmes potenciālu 1996.-

2005.g.”, G.Piņķe, 2007. 

R.Počs, 2007. 

Dr.Ābele, 2007.  

Z.Razmusa, 2008. 

7 
„Pētījums par cilvēka vērtības noteikšanas (aprēķināšanas) 

metodikām”, LZA Ekonomikas institūts, 2007. 

2007.g. noorganizēts 

seminārs 

8 
„Iekšzemes kopprodukta apjoms, ko Latvija būtu ieguvusi, ja 

nebūtu bijis PSRS okupācijas„, J.Kalniņš, 2008. 

2009.g. noorganizēta 

6 ekspertu sanāksme 
 



 

Pētījumi par zaudējumiem demogrāfijas jomā 

 

PĒTĪJUMI EKSPERTĪZES 

1 „Demogrāfijas aprēķinu metodoloģijas”, J.Rudzāts, 2006. 
E.Vītoliņš, 2006. 

J. Riekstiņš, 2008. 

2 „Demogrāfisko datu apzināšana”, A.Orlovska, 2006. 
J.Riekstiņš, 2008. 

E.Vītoliņš, 2006. 

3 

„Latvijā pieejamās informācijas un literatūras avotu par 

1941.gadā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem apzināšana 

un kritiska izvērtēšana”, J.Riekstiņš, 2006. 

Latvijas Valsts arhīva 

speciālisti 

4 

„Pieejamo statistikas datu par iedzīvotāju dabisko un 

mehānisko kustību laikā no 1945.-1959.gadam iegūšana un 

izvērtēšana”, J.Rudzāts, 2007. 

J.Krūmiņš, 2007. 

U.Ušackis, 2007. 

P.Eglīte. 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

5 

„Latvijas iedzīvotāju kopskaita pieejamo datu precizēšana 

laikposmam no 1940. līdz 1959.gadam, tiešo demogrāfisko 

zaudējumu aprēķinu veikšana par visu PSRS okupācijas 

periodu, analītiska ziņojuma sagatavošana par cietušo skaitu, 

sastāvu un ietekmi uz iedzīvotāju dzimuma un vecuma 

struktūru”, P.Zvidriņš, 2007. 

U.Ušackis, 2007. 

P.Eglīte. 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

6 

„PSRS okupācijas režīma Latvijai radītie netiešie 

demogrāfiskie zaudējumi. Černobiļas AES katastrofas seku 

ierobežošanā iesaistīto Latvijas iedzīvotāju skaits un 

zaudējumi”, E.Vītoliņš, 2007. 

I.Šneidere, 2008. 

P.Eglīte. 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

7 

„PSRS okupācijas režīma Latvijai nodarītie cilvēkresursu un 

ekonomikas zaudējumi karadarbības laikā Afganistānā”, 

I.Straume, 2007. 

P.Eglīte, 2007. 

U.Ušackis, 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

8 
„Latvijas iedzīvotāju skaits 1939.-1941.gadam”, E.Vītoliņš, 

2008. 
U.Ušackis, 2009. 

9 

„Informācijas apkopošana par Latvijas valsts zaudējumiem, 

kas radušies nodrošinot sociālās garantijas tiem Latvijas 

iedzīvotājiem, kuri cietuši PSRS politisko represiju rezultātā 

vai veicot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidācijas darbus”, S.Krastiņa, 2008. 

J.Riekstiņš, 2008. 

10 
„Latvijas iedzīvotājiem radītie zaudējumi, dienējot PSRS 

okupācijas armijā”, E.Vītoliņš, 2009. 
U.Ušackis, 2009. 

11 
„PSRS okupācijas radītās ilglaika demogrāfiskās un sociālās 

sekas Latvijā”, P.Eglīte, 2009. 
- 

 



Pētījumi par zaudējumiem vides jomā 

 

PĒTĪJUMI EKSPERTĪZES 

1 
 „PSRS okupācijas režīma Latvijas videi nodarītie 

zaudējumi”, SIA „Vides projekti”, 2006. 

R.Bebris, 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

2 
 „PSRS okupācijas režīma Latvijas videi nodarīto zaudējumu 

aprēķināšana”, SIA „Vides projekti” 2007. 

I.Puriņa, 2007. 

R.Bebris, 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

3 
„PSRS okupācijas režīma Latvijas videi nodarīto zaudējumu 

novērtēšanas metodikas izstrāde” R.Bebris, 2007. 

I.Puriņa, 2007. 

J.Riekstiņš, 2008. 

4 
„Priekšlikumu izstrādāšana par turpmāko darbu PSRS 

nodarīto vides zaudējumu aprēķināšanai” R.Bebris, 2008. 
J.Riekstiņš, 2008. 

5 

„Bijušās PSRS un 90-tos gados Krievijas Bruņoto spēku 

karaspēka daļu darbības rezultātā Latvijas teritorijā un 

ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā nodarītā kaitējuma 

noteikšana”, SIA „Vides projekti”, 2008. 

I.Puriņa, 2009. 

6 
„PSRS okupācijas režīma Latvijas videi nodarīto zaudējumu 

apkopojuma datu bāzes izveide” R.Bebris, 2009. 
- 

 

 
 



Veiktie pētījumi vēstures izpētes jomā 

 

Pētījumi 

1 
PSRS un Latvijas PSR represīvo iestāžu nodarītie zaudējumi Latvijai un 

tās iedzīvotājiem.  

2 

Krievijas Valsts ekonomikas arhīvā (Maskava) esošās informācijas 

apzināšana 2006. gada maijā. (Pētījuma rezultāti publicēti LU žurnālā 

„Latvijas Vēsture”, 2006, nr. 3, 75.–83. lpp.) 

3 
Latvijas bruņoto spēku likvidācijas rezultātā 1940.–1941. gadā nodarītie 

zaudējumi.  

4 
Latvijas reliģiskajām konfesijām PSRS totalitārā komunistiskā režīma 

periodā nodarītie zaudējumi.  

5 
Latvijas bibliotēku materiālie, morālie zaudējumi padomju okupācijas 

laikā.  

6 Latvijas Republikas zelts Anglijas bankās 1940-1993.g. 

7 Latvijas muzejiem nodarītie zaudējumi. 

8 
PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Latvijai. Lauksaimniecības 

produktu ražošana Latvijā un piegādes. 

9 
PSRS Bruņoto Spēku nodarītie zaudējumi Latvijai, kad tie 1944. līdz 

1999.gadam atradās Latvijā. 

10 
PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi latviešu nacionālo partizānu 

karā. 

11 
PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Latvijas kultūras pieminekļiem 

(1940.– 1990.gads). 

12 
Latvijas iedzīvotāju skaita zaudējumi Otrā pasaules karā: Latvieši Vācijā 

un tās okupētajās teritorijās (1941. – 1945. g.)  

13 
Izmaiņas Latvijas iedzīvotāju skaita sastāvā Otrā pasaules kara laikā (1939. 

– 1945.g.): Migrāciju un karadarbības sekas. 



 

Citas aktivitātes vēstures izpētes jomā 

14 

Dalība Latvijas un Krievijas ekspertu konsultācijās par LR valdības un KF 

valdības “Vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas teritorijā 

un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas teritorijā”. 

15 
Memoriāla ekspertu darba apspriede „Gulaga nekropole: stāvoklis un 

attīstība” 2006. gada 19.–20. maijā Sanktpēterburgā. 

16 

Dokumentu krājumu tulkojums par datu uzskaitījumu, kurus bija aizliegts 

publicēt atklātos iespieddarbos, radio un TV, sagatavots priekšvārds, 

komentāri, teksta alfabētiskā rādītāja sastādīšana, tulkošana, pārbaude, 

pārrakstīšana. 

17 

Izdota grāmata „PSRS atklātos iespieddarbos, radio un televīzijas 

raidījumos publicēšanai aizliegto (datu) ziņu saraksts”, proti, publicēts 

plašākais un bargākais 1970. gadā apstiprinātais un septiņus gadus (līdz 

1977. gadam) spēkā esošais PSRS cenzūras likums. 

18 

Iepazīti un apzināt materiāli: 

1) PSRS Ministru Padome 238025 lietas (1940-1958); 

2) PSRS TKP evakuācijas padome (1941-1042) 549 lietas; 

3) PSRS TKP Aizsardzības komiteja (1939-1941) 9109 lietas; 

4) PSRS Glavlits (1940-1991) 7901 lieta; 

5) PSRS IeM Galv.pārv.cīņai pret bandītismu (1940-1950) 1316   

             lietas. 

 

 


