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Diemžēl epidemioloģisko apsvērumu dēļ izstādes atklāšanas ceremonija nevarēja 
notikt kā ierasts. Tomēr jāuzsver, ka izstāde interesentiem bija pieejama un sniedza 
unikālu iespēju apskatīt tik daudzveidīgos 16.‒18. gs. Kurzemes un Zemgales hercogistes 
dokumentu oriģinālus vienkopus.

Anete Mežmača

LATVIJAS PĀRSTĀVJU VIZĪTE UKRAINAS ARHĪVOS

2021. gadā no 25. līdz 27. augustam Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra  
Sprūdža, direktores vietniece Ingūna Slaidiņa un Dokumentu publikāciju un 
popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Gints Zelmenis bija vizītē Kijivā Ukrainā. Vizītes 
programmā bija ieplānoti vairāki pasākumi, kas ietvēra sadarbības līguma noslēgšanu, 
apaļā galda diskusiju par PSRS laika represīvo iestāžu dokumentu saglabāšanu, 
digitalizāciju un pētniecību, iepazīšanos ar vairākiem Ukrainas arhīviem, kā arī apspriedi 
par Latvijas un Ukrainas arhīvu sadarbības iespējām nākotnē.

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža un Ukrainas Nacionālās atmiņas 
institūta nozaru valsts arhīva direktors Igors Kuļiks paraksta sadarbības līgumu. Kijiva 
2021. gada 26. augusts. Ginta Zelmeņa foto
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Vizītes primārais mērķis bija sadarbības līguma noslēgšana starp Latvijas Nacionālo 
arhīvu un Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta nozaru valsts arhīvu (Галузевий 
державний архів Українського інституту національної пам'яті). Tā kā šis arhīvs 
vēl ir veidošanās stadijā, par konkrētām sadarbības izpausmēm runāt pāragri, tomēr 
tālākajā perspektīvā šāds sadarbības līgums varētu atvieglot un paātrināt kontaktus abu 
arhīvu starpā, kā arī veicināt kopēju projektu un pētījumu tapšanu. Ukrainas Nacionālās 
atmiņas institūta nozaru valsts arhīva veidošanas pamatideja ir apkopot un šajā arhīvā 
uzkrāt bijušo PSRS laika represīvo institūciju –  ne tikai valsts drošības orgānu, bet arī 
iekšlietu struktūru un citu PSRS laika institūciju  – dokumentus, kas pašlaik glabājas 
dažādu iestāžu arhīvos – pārsvarā to iestāžu iekšējos arhīvos, kas pēc Padomju Savienības 
sabrukuma pārņēma attiecīgo PSRS laika iestāžu funkcijas. Ņemot vērā faktu, ka Ukrainā 
ir saglabājies ievērojami plašāks PSRS represīvo institūciju dokumentu klāsts nekā Balti-
jas valstīs (vispirms jau PSRS valsts drošības orgānu dokumenti), tad šāda sadarbība 
perspektīvā var pavērt plašākas iespējas arī Latvijas pētniekiem.

26. augustā pēc sadarbības līguma parakstīšanas notika apaļā galda diskusija par tēmu 
“Represīvo orgānu dokumentu pieejamība Ukrainā un Latvijā” (Доступ до документів 
репресивних органів в Україні та Латвії), kurā piedalījās Latvijas pārstāvji, kā arī 
Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta (Український інститут національної пам'яті) 
vadītājs Antons Drobovičs (Дробович), Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta nozaru 
valsts arhīva direktors Igors Kuļiks (Кулик), Ukrainas Valsts arhīvu dienesta (Державна 
архівна служба України) vadītājs Anatolijs Hromovs (Хромов) un citi Ukrainas arhīvu 
vadītāji un pētnieki. Diskusijas laikā tika apspriests un salīdzināts gan stāvoklis PSRS lai-
ka politisko represiju izpētē, gan abu valstu politika arhīvu atvērtības un pieejamības 
jautājumos, kā arī iezīmētas sadarbības iespējas Latvijas un Ukrainas arhīvu starpā.

Tās pašas dienas pēcpusdienā Latvijas pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Maidana 
muzeju (Музей Майдану) Kijivā. Šis muzejs ir izvietots atjaunotajā arodbiedrību ēkā, 
kas tika nodedzināta 2014. gadā revolūcijas laikā. Muzejā un nelielā ekskursijā pa Kijivas 
centru Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar ievērojamākajām vietām un apstākļiem, kas 
saistīti ar 2013.–2014. gada revolūcijas (Революція гідності) notikumiem Kijivā, citur 
Ukrainā un tai sekojušo Krievijas agresiju.

27. augustā norisinājās tikšanās starp Latvijas pārstāvjiem un Ukrainas Valsts arhīvu 
dienesta pārstāvjiem, kuras laikā bija apspriestas sadarbības un pieredzes apmaiņas 
iespējas. Cita starpā tika panākta vienošanās par nepieciešamību apzināt Ukrainas 
valsts arhīvos uzkrātās PSRS laikā represēto latviešu lietas, Latvijas arhīvos apzināt 
PSRS laikā represēto ukraiņu lietas, šo lietu digitalizēšanu un apmaiņu ar dokumentu 
digitālajām kopijām. Līdzīgi iespējams apmainīties ar dokumentu digitālajām kopijām 
par Komunistiskās partijas, valsts drošības iestāžu, kā arī citu institūciju darbiniekiem, kas 
PSRS pastāvēšanas laikā strādāja gan Ukrainā, gan Latvijā. Šāda digitālo kopiju apmaiņa 
ievērojami atvieglotu iespēju pētniekiem Ukrainā un Latvijā iepazīties ar attiecīgajos do-
kumentos atrodamo informāciju.

Pēc tikšanās Latvijas pārstāvjiem tika piedāvātas ekskursijas pa Ukrainas Centrālo 
valsts vēstures arhīvu (Центральний державний історичний архів України), kā arī 
pa Ukrainas vadības un augstāko valsts iestāžu centrālo valsts arhīvu (Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України). Ekskursiju laikā 
cita starpā bija iespēja iepazīties ar vairākiem minētajos Ukrainas arhīvos uzkrātajiem  
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dokumentiem, kas attiecas arī uz Latvijas vēsturi. To starpā, piemēram, bija Ukrainas 
misijas Bukarestē 1920. gada 26. marta ziņojums par to, ka Latvijas Republikas ārlietu 
ministrs Zigfrīds Anna Meierovics izsniedzis aktu, ar kuru Latvijas Republika ir atzinusi 
Ukrainas neatkarību, kā arī Ukrainas Augstākās padomes 1991. gada 26. augusta lēmums, 
ar kuru Ukraina atzina Latvijas Republikas neatkarību.

Kopumā šīs vizītes laikā tika iegūta informācija par Ukrainas Nacionālā atmiņas 
institūta nozaru valsts arhīva iecerēm un nākotnes plāniem attiecībā uz bijušo PSRS laika 
specdienestu dokumentu turpmāko saglabāšanu un pieejamību, kā arī panākta provi-
zoriska vienošanās par apmaiņu ar dokumentu digitalizētām kopijām. Pēdējās vienošanās 
izpilde vēl ir tikai sākumstadijā, tomēr šīs ieceres īstenošana būtiski nostiprinās gan 
Ukrainas un Latvijas arhīvu sadarbību, gan arī uzlabos pētnieku iespējas dokumentu 
pieejamībā abās valstīs.

Gints Zelmenis
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