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piemēriem, kā jaunākajos arhīvu ēku projektos sadzīvo vecais ar moderno. Viens no 
veiksmīgiem renovācijas projektiem ir Francijas Nacionālā arhīva Ziemeļu nodaļas 
ēka Lillē, kur 1961. gadā celtā ēka no ārpuses tika apšūta ar dubultu fasādi. Savukārt 
Somijas Nacionālā arhīva jaunajā ēkā Hemēnlinnā vecie simboli sadzīvo ar jaunām 
tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz to, vai arhīvu ēkas ir jaunas vai vecas, tajās visās 
satiekas mūsdienu datortehnika, fotolaboratorijas ar vēsturiskiem dokumentiem, 
kartēm, fotogrāfijām, manuskriptiem, jo, pats galvenais – tās ir radītas cilvēkiem. 

Konferencē gūtie iespaidi un dzirdētais apliecina, ka šis patiesi bija gada 
nozīmīgākais notikums arhīvu jomā, pat neraugoties uz tālo ceļojumu uz otru pasaules 
malu. Tā bija unikāla iespēja klātienē redzēt un dzirdēt pasaules mēroga ekspertus 
arhīvniecības jomā; iegūt daudzveidīgu informāciju par aktualitātēm arhīvu jomā un 
arhīvistu profesijā; iepazīties un nodibināt kontaktus ar savas profesijas pārstāvjiem 
no dažādām pasaules valstīm un uzzināt personīgus stāstus par darba specifiku. 
Kā apliecina konferencē dzirdētais, arhīvi visā pasaulē pakāpeniski piemērojas un 
pārveidojas atbilstoši 21. gs. sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. Arhīvi no vēsturiski 
noslēgtām un ekskluzīvām politiskās varas platformas vietām lēnām pārtop par 
mūsdienu sabiedrībai interesantām, uz klientu orientētām, atraktīvām institūcijām, 
tajā pašā laikā saglabājot gadsimtiem senās funkcijas – vākt, saglabāt un nodrošināt 
pieejamību nacionālajam dokumentārajam mantojumam. 

Ineta Didrihsone-Tomaševska

LATVIEŠU TRIMDAS (DIASPORAS) 
ARHĪVS MINSTERĒ

2019. gada novembrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva (LVA) 
darbinieki devās apzināt latviešu diasporas dokumentus Latviešu centrā Minsterē 
un 2020. gada martā sāka latviešu trimdas (diasporas) arhīva arhivēšanu – Minsteres 
latviešu ģimnāzijas dokumentu sakārtošanu. Diemžēl praktiskos darbus nācās 
pārtraukt ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ.

Latviešu trimdas (diasporas) arhīva Minsterē veidošanās, uzturēšanas un 
pastāvēšanas vēsture ir nesaraujami saistīta ar vairākām Vācijā dibinātām un savu 
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darbību veikušām sabiedriskām organizācijām. Tās ir Latviešu centrālā padome, 
Latviešu centrālā komiteja, Latviešu kopība Vācijā un Minsteres latviešu centrs. 
Katra no šīm organizācijām ir atstājusi nozīmīgu vietu trimdas vēsturē, dažas no 
tām turpina vairāk vai mazāk aktīvi darboties, pielāgojoties mūsdienu apstākļiem un 
diasporas interesēm. 1945. gadā dibinātās organizācijas Latviešu centrālā padome un 
Latviešu centrālā komiteja uzņēmās visu Vācijā atrodošos latviešu bēgļu dzīves dažādo 
vajadzību koordinēšanu, tostarp arī aktualizēja jautājumu par trimdas dokumentu 
glabāšanu un izstrādāja programmu “Latviešu bēgļu dzīves arhīva” izveidošanai. 
Dažus gadus vēlāk, 1948. gadā, tika pieņemts lēmums par arhīvu un kultūras vērtību 
glabāšanu ārzemēs, jo bija skaidrs, ka sākotnējās cerības par atgriešanos Latvijā 
nepiepildīsies. Par visdrošāko un atbilstošāko arhīva glabāšanas valsti ārpus Latvijas 
un Eiropas bija izvēlētas Amerikas Savienotās Valstis, un tika noslēgts līgums ar 
ASV Stenforda Universitātes Hūvera institūtu par “Latviešu bēgļu dzīves arhīva” 
pārņemšanu glabāšanā. Šī arhīva kolekcija vēl mūsdienās turpina glabāties šajā 
krātuvē, lai arī sākotnēji bija nodoms ASV to glabāt tikai īslaicīgi, kā galējo termiņu 
nosakot Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. 2003. gadā Latvijas Valsts arhīvs 
no Hūvera institūta saņēma dokumentu mikrofilmas ar materiāliem par latviešu 
karavīriem gūstekņu nometnēs, latviešu bēgļu nometnēm, trimdas organizācijām, 
arī par pirmskara Latvijas dzīvi (LVA, 2395.  fonds “Hūvera institūta (ASV) arhīva 
kolekcija”). Šīs mikrofilmas ir pārvērstas arī mūsdienīgākā datu nesējā – digitalizētas. 

Pārējā “Latviešu bēgļu dzīves arhīva” dokumentācija ilgus gadus atradās Minsteres 
latviešu ģimnāzijas telpās, ne vienmēr piemērotos apstākļos, līdz Minsteres latviešu 
ģimnāzijas ticības mācības un dabas zinātņu skolotājas Austras Rudzītes vadībā un 
ierosmē tika iekārtots trimdas dokumentu un laikrakstu arhīvs, plaša bibliotēka 
un latviešu rakstniecībai veltītas muzejistabas. 20.  gs. 80.  gados Minsteres latviešu 
ģimnāzijai nācās risināt jautājumu par citu skolas ēku, tika nodibināta jauna 
organizācija – Latviešu centrs Minsterē un sākta līdzekļu vākšana būvniecībai. 
Līdzekļi tika piesaistīti kā ziedojumi un aizdevumi, nozīmīgs bija arī Vācijas valsts un 
federālās zemes finansiālais atbalsts. 1986. gadā Minsteres latviešu ģimnāzija pārcēlās 
uz jaunu ēku (arhitekti Maija Sinka-Gobiņa, Gustavs Šilde un Juris Trauciņš) un 
turpināja izglītojošo darbu līdz pat skolas darbības pārtraukšanai 1998. gadā. Latviešu 
centrā Minsterē tā pagrabstāvā ir izveidots jau ēkas projektā paredzētais un izbūvētais 
arhīvs ar daudzveidīgu trimdas latviešu dokumentāciju. Glabāšanas un drošības 
apstākļi ir vērtējami kā ļoti labi, problemātiska situācija ir ar pieejamību sabiedrībai 
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un pētniecībai, jo lielākā daļa arhīva dokumentu nesakārtotā vai daļēji sakārtotā veidā 
ir izvietoti plauktos mapēs un kastēs. Ir bijuši centieni šo situāciju risināt. 

Latviešu trimdas (diasporas) arhīvu Minsterē veido apjomīgais Minsteres latviešu 
ģimnāzijas arhīvs, ilggadējās Minsteres latviešu ģimnāzijas skolotājas un bibliotekāres 
Austras Rudzītes apkopotie materiāli par dažādām tēmām, kā latviešu rakstniecība, 
informācija par Minsteres latviešu ģimnāziju u.  c., Latviešu biedrības Hamburgā 
arhīvs, atlikusī daļa no Latviešu centrālās komitejas un Latviešu centrālās padomes 
dokumentiem (informācija, izglītība, kultūras nozare, vēlēšanas, sarakste u. c.), 
Latviešu tautas kopības Vācijā arhīvs, Eiropas latviešu jaunatnes apvienības, Pasaules 
brīvo latviešu apvienības, atsevišķu personu kolekcijas u. c. Tāpat ir trimdas (diasporas) 
dzīvi dokumentējošas fotogrāfijas, video, audio kasetes, skaņu plates u. c. Bibliotēkas 
krājums komplektēts galvenokārt Minsteres latviešu ģimnāzijas vajadzībām, pārsvarā 
ir dažāda mācību literatūra un daiļliteratūra latviešu valodā, vārdnīcas, uzziņu krājumi. 
Tagad bibliotēka regulāri tiek papildināta ar Latvijā izdotām grāmatām. Bibliotēkas 
krājumā ir arī citu tautu daiļliteratūra. Apjomīgu krājuma daļu veido periodika – tie 
ir gan trimdā, gan Padomju Savienībā izdoti laikraksti un žurnāli. Ir uzsākta trimdas 
periodikas kārtošana pēc B. Jēgera bibliogrāfijas.

Minsteres latviešu ģimnāzijas jaunā ēka. Ineses Kalniņas foto
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Turpinot sadarbību starp Latvijas Nacionālo arhīvu, Latviešu centru Minsterē un 
Latviešu tautas kopību Vācijā, Latvijas Valsts arhīvs uzsāka darbu pie Minsteres latviešu 
ģimnāzijas kolekcijas, kurā ir atrodami vēsturiski materiāli par latviešu izglītību. Tās ir 
liecības par Vācijā pārvietoto personu bēgļu nometnēs dibinātajām latviešu tautskolām 
un ģimnāzijām, par latviešu skolu trimdā pārveidošanos par nedēļas nogales skolām 
vai tā sauktajām papildskolām, kad pēc lielā izceļošanas viļņa uz jaunajām mītnes 
zemēm bēgļu nometnes 50. gadu sākumā tika likvidētas, par Minsteres latviešu 
ģimnāziju, kas palika kā vienīgā pilna mācību kursa latviešu ģimnāzija ar latviešu 
mācību valodu trimdā, sākotnēji turpinot pirmskara Latvijas skolu tradīcijas, 
pakāpeniski integrējoties Vācijas izglītības sistēmā, iegūstot atzītus ģimnāzijas 
beigšanas diplomus ar tiesībām turpināt izglītību un studēt Vācijas augstskolās, un 
par Minsteres latviešu ģimnāzijas darbības pārtraukšanu. Šajā dokumentu kolekcijā ir 
Minsteres latviešu ģimnāzijas statūti, ienākošie un izejošie raksti, darbības un finanšu 
pārskati, atskaites, mācību materiāli, pārbaudījumu un sēžu protokoli, pedagogu un 
skolēnu iesniegumi, skolas internāta dokumentācija, stipendijas, ziedojumi, mācību 
un dzīvošanas maksas u.c. Minsteres latviešu ģimnāzijai izdevās piesaistīt skolēnus ne 

Latviešu trimdas (diasporas) arhīvs Minsterē. Ineses Kalniņas foto
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tikai no Vācijas, bet arī no citām zemēm – ASV, Kanādas, Zviedrijas, Austrālijas. Sākot 
no 1990. gada, Minsteres latviešu ģimnāzijā ieradās skolēni un skolotāji no Latvijas. 
Minsteres latviešu ģimnāzijas vēsturē ir ne tikai latviešu valodas un identitātes 
saglabāšana, bet arī aktīva dalība dažādās pretpadomju protesta akcijās. Piebildīsim, 
ka padomju prese Minsteres latviešu ģimnāziju raksturoja kā revanšisma sludināšanas 
un izvirtības perēkli, kurā latviešu valodu māca 1939. gada līmenī. Atmodas gados 
Minsteres latviešu ģimnāzija zināmā mērā kalpoja kā sava veida tilts starp trimdu un 
Latvijas neatkarības atjaunotājiem. No Minsteres latviešu ģimnāzijas skolēniem vēlāk 
daudzi ir aktīvi iesaistījušies Latvijas atjaunošanā, kļuvuši par pazīstamiem Latvijas 
politiķiem, valsts darbiniekiem u. c.

Daļa Latviešu trimdas (diasporas) arhīva Minsterē tika pārvesta uz Latvijas Valsts 
arhīvu, un 2002. gadā valsts glabāšanā Latvijas Valsts arhīvam to nodeva Latviešu 
tautas kopības Vācijā priekšsēdis Arturs Cipulis (LVA, 2335.  fonds “Latviešu tautas 
kopības Vācijā arhīvs (Minsteres arhīvs)”). Arhīva pārvešana glabāšanā uz Latvijas 
Valsts arhīvu izraisīja šķelšanos trimdas (diasporas) latviešu sabiedrībā un ilgstošas 
diskusijas par šī pasākuma nepieciešamību un lietderību. Latvijas Valsts arhīva 
glabātavās glabājas arī citi ar Minsteres latviešu ģimnāziju cieši saistītu personu arhīvi, 
kā, piemēram, Minsteres latviešu ģimnāzijas direktora Eduarda Silkalna personfonds 
(LVA, 2071. fonds “Silkalns Eduards (dz. 1937), pedagogs, rakstnieks (Austrālija)”), 
Minsteres latviešu ģimnāzijas internāta ilggadējā vadītāja Imanta Baloža personfonds 
(LVA, 2707. fonds “Balodis Imants (dz. 1927), sabiedriskais darbinieks (Vācija)”).

Inese Kalniņa
 

PĒTNIECISKAIS DARBS AUSTRĀLIJAS NACIONĀLAJĀ 
ARHĪVĀ 2019. GADA OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ

Saskaņā ar 2019. gada 1. janvārī spēkā esošā Diasporas likuma 6. pantu par valsts 
pārvaldes institūciju kompetenci diasporas politikas jomā kā viena no Kultūras 
ministrijas atbildības sfērām ir minēta tādu pasākumu atbalstīšana, kas vērsti uz 
diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu.1 Atbilstoši 

1 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/302998-diasporas-likums [skatīts 30.06.2020.].


