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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.].
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likumā noteiktajam 2019. gads bija pirmais gads, kad Kultūras ministrija šajā jomā 
izstrādāja izvērstākus projektus, apzinoties, ka trimdas/diasporas atstātās vēsturiskās 
liecības ir jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Viens no šādiem pasākumiem, 
kas tika realizēts Kultūras ministrijas projekta “Diasporas arhīvu apzināšana un 
saglabāšanas veicināšana” ietvaros, bija Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva (LVVA) darbinieces, trimdas pētnieces, vēstures doktorantes Inetas 
Didrihsones-Tomaševskas pētnieciskais darbs Austrālijas Nacionālajā arhīvā (ANA) 
Kanberā, Austrālijas Nacionālas bibliotēkas Speciālo kolekciju nodaļā un Austrālijas 
Kara memoriāla pētniecības centrā no 2019. gada 28. oktobra līdz 15. novembrim. 
Kādēļ bija jādodas tik tālu uz Austrāliju? Pēc Otrā pasaules kara Austrālija uzņēma 
ap 170 000 kara bēgļu no Eiropas, no tiem ap 36 500 bija baltieši (20 000 latviešu, 
6500 igauņu, 10 000 lietuviešu). Austrālija bija otra populārākā mītnes zeme trimdas 
latviešu vidū pēc ASV. Uz brīvprātības pamata sabiedriski aktīvie latvieši nodibināja 
dažādas organizācijas, lai svešumā turpinātu kopt un uzturēt latviešu valodu un 
kultūras tradīcijas. Laika gaitā vairākums Austrālijas latviešu veiksmīgi integrējās 
Austrālijas sabiedrībā, bija lojāli tās pilsoņi, neliela daļa no kuriem brīvajā laikā 
nodarbojās ar tā sauktajām latviešu lietām. 

Lai gan Latvijas Nacionālā arhīva krājumā atrodas daudzu Austrālijas latviešu 
organizāciju  – Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, Daugavas Vanagu, 
biedrību, draudžu, skolu u. c. – un dažādu personu biogrāfiskie, radošie un dienesta 
darbības dokumenti, tomēr ļoti plašs personu loks šajos dokumentos nav atspoguļots, 
piemēram, par tām personām, kas aktīvi neiesaistījās trimdas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē. Tāpat arī Austrālijas kā baltiešu trimdinieku uzņemošās valsts dokumenti 
Latvijas arhīvos pārstāvēti galvenokārt pastarpināti. 

Austrālijas Nacionālais arhīva misija ir vākt, saglabāt un nodrošināt pieejamību 
Austrālijas valdības un tai pietuvināto organizāciju dokumentiem. ANA glabāto 
dokumentu kolekcija ir ļoti plaša (vairāk nekā 40 miljoni glabājamo vienību), tās 
filiāles atrodas visu sešu štatu administratīvajos centros, kā arī Ziemeļu teritorijā 
un Austrālijas galvaspilsētas teritorijā Kanberā. Austrālijā pastāv arī štatu, pilsētu, 
universitāšu, skolu un dažādi tematiskie arhīvi. Privātpersonu dokumentu kolekcijas 
nereti nonāk arī muzeju un bibliotēku krājumos. Dokumentu apzināšanas sākotnējā 
posmā, izmantojot ANA tiešsaistes datubāzi RecordSearch, tika konstatēts, ka 
potenciāli interesējošie dokumenti glabājas galvenokārt Kanberas filiālē. Viena no 
ANA prioritātēm ir krājuma digitalizācija un pieejamības nodrošināšana tiešsaistē, 
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līdz ar to ar daļu krājuma var iepazīties arī attālināti. Austrālijas apmeklējuma laikā 
galvenais uzsvars tika likts uz to ANA dokumentu atlasi un izskatīšanu, kas vēl nav 
pieejami tiešsaistē. Tāpat bija jārēķinās, ka saskaņā ar Austrālijas arhīvu likumu bija 
arī dokumenti ar pieejamības ierobežojumiem. Savlaicīgi rīkojoties un iesniedzot 
atbilstošus pieprasījumus, tika saņemtas atļaujas iepazīties arī ar šādu dokumentu 
saturu. Viesošanās laikā ANA Kanberas filiāles arhīva ēkā notika remontdarbi, 
tādēļ pagaidu lasītava bija iekārtota vēsturiskā vietā – Vecajā parlamenta ēkā (Old 
Parliament House), kurā no 1927. līdz 1988.  gadam atradās Austrālijas parlamenta 
mājvieta, bet pašlaik darbojas Austrāliešu demokrātijas muzejs (Museum of Australian 
Democracy), kas ir iecienīts tūrisma apskates objekts.

Izpētes gaitā konstatēts, ka informācija ANA krājumā par latviešu diasporu 
galvenokārt meklējama dokumentu grupās, kas ir saistītas ar Austrālijas ārpolitiku, 
imigrāciju un militāro dienestu. Ideālā variantā projekta ietvaros bija nepieciešams 
atlasīt un veikt kādas dokumentu grupas digitālo kopiju pasūtījumu, papildinot 

Austrālijas Nacionālā arhīva Kanberas filiāles pagaidu lasītavas telpas Vecajā parlamenta ēkā. 
2019. gada novembris. Inetas Didrihsones-Tomaševskas foto
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digitālo arhīvu par latviešu diasporas vēsturi, kas arī tika izdarīts. Zemāk sniegts 
klātienē apskatīto dokumentu grupu raksturojums.

Vieni no pirmajiem klātienē apskatītajiem materiāliem bija Latvijas Republikas 
diplomātiskās attiecības ar Austrāliju no 1918. līdz 1940. gadam un Latvijas (Baltijas) 
starptautiskais statuss PSRS okupācijas gados no 1945. līdz 1991.  gadam. Šie 
dokumenti ir sistematizēti Austrālijas Ārlietu departamenta lietvedības dokumentos. 

ANA krājumā atrodas bagātīga kolekcija par Austrālijas migrācijas vēsturi, tostarp 
latviešu ieceļošanu šajā zemē. Šo apjomīgo kolekciju vieglāk raksturot un tajā ir 
iespējams orientēties, ja meklē konkrētu personu vārdus, uzvārdus, ļaujot atrast arī 
tās personas, kas ieradās Austrālijā savrupi. Viena no pirmajām dokumentu grupām 
ir “Iebraukušo pasažieru saraksti” un “Pasažieru ierašanās rādītāji” (ap 10 miljonu 
ierakstu, digitalizēti), kuros fiksētas personas, kas ieceļoja vai izceļoja no Austrālijas (ar 
kuģiem vai lidmašīnām) no 1898. līdz 1972. gadam. Atbilstoši Austrālijas likumdošanai 
1916.–1926. un 1939.–1971. gadā ikvienam ieceļotājam imigrantam, kas nebija britu 
pavalstnieks, bija jāaizpilda Ārzemnieka reģistrācijas anketa (Alien Registration 
application). Ļoti nozīmīgu dokumentu grupu veido Austrālijas Savienības personu 
naturalizācijas un pavalstniecības materiāli no 1904. gada līdz mūsdienām. Šajā grupā 
ietilpst divu veidu dokumenti – naturalizācijas sertifikāti (to dublikāti, jo oriģināli 
izsniegti personām) un naturalizācijas pieteikuma lietas. Naturalizācijas sertifikāti 
sniedz samērā plašu informāciju par personām, kā vārds, uzvārds; valsts nosaukums, 
no kuras pavalstniecības atsakās; vecums u. c. Apzinot šo dokumentu grupu, nācās 
secināt, ka ziņas par Latvijas teritorijā dzimušām personām ir atrodamas ļoti izklaidus 
un visu personu apzināšanā būtu jāiegulda apjomīgi laika resursi. 

Vērienīgu dokumentu kolekciju veido materiāli par imigrantiem, kas Austrālijā 
ieradās pēc Otrā pasaules kara. Skaita ziņā tās ir vairāk nekā 170  000 pārvietoto 
personu lietas, kuras no 1947. līdz 1953. gadam ieceļoja Austrālijā. Šo personu vidū 
bija arī minētie 20 000 latviešu. Personu lietas ir sistematizētas vairāk nekā 100 sērijās 
(katrs kuģa brauciens veido atsevišķu sēriju). Sēriju kopējais nosaukums ir “Migrantu 
atlases dokumenti pārvietotajām personām ieceļošanai Austrālijā ..” (Migrant Selection 
Documents for Displaced Persons who travelled to Australia  ..), un tālāk seko kuģa 
nosaukums un izbraukšanas datums no Eiropas ostas. Šī dokumentu grupa radusies 
no Austrālijas migrantu atlases grupu Vācijā un Austrijā darbinieku darbības rezultātā 
apkopotajiem materiāliem par katru personu, kas tika atzīta par piemērotu ieceļošanai 
Austrālijā imigrācijas politikas ietvaros. Par katru personu ir pieejamas šādas ziņas: 
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fotokartītes; vārds, uzvārds; dzimums; tautība; dzimšanas vieta; iegūtā izglītība; 
reliģiskā piederība; svešvalodu prasmes; piemērotības apliecinājums Starptautiskās 
Palīdzības organizācijas (IRO) noteiktajam statusam; identitāti apliecinoši dokumenti; 
ziņas par apgādībā esošām personām; valodu zināšanu rezultāti; datums; kad, kādēļ 
un no kurienes ieradies Vācijā; līdzšinējā darba pieredze un vēlamie darba veidi 
Austrālijā; IRO veiktās medicīniskās pārbaudes forma; krūškurvja rentgena negatīvs, 
kā arī ierēdņu piezīmes. Gadījumos, ja izceļoja ģimenes ar mazgadīgiem bērniem, tad 
ziņas par tiem atrodamas ģimenes galvas dokumentos. 

Uzmanības vērta ir arī ANA valsts aizsardzības un karadienesta kolekcija, kas 
tostarp aptver armijā, jūras spēkos un gaisa spēkos dienējošo personu dienesta 
gaitas. Obligātajam karadienestam un mobilizācijai bija pakļauti arī latvieši, kas bija 
apmetušies uz dzīvi Austrālijā 19. un 20. gadsimtā. Šajā kolekcijā ir iespējams atrast 
informāciju par dažādos militārajos konfliktos  – Būru karos, Pirmajā un Otrajā 
pasaules karā, Korejas karā, Vjetnamas karā u.  c. – karojošo latviešu gaitām. Visas 
Pirmā pasaules kara karavīru dienesta gaitas ir digitalizētas un pieejamas arhīva 
tiešsaistes datubāzē vai arī interneta vietnē https://www.discoveringanzacs.naa.gov.
au/home/, kur Austrālijas un Jaunzēlandes atmiņas institūcijas publicējušas dažādu 
valdības ierakstu izlasi par abu valstu karavīru piedzīvojumiem Būru karos un 
Pirmajā pasaules karā. 2019. gada nogalē Austrālijas valdība piešķīra finansējumu 
Otrā pasaules karā karojošo personu dienesta gaitu digitalizēšanai tuvāko četru gadu 
laikā, nodrošinot, ka abos pasaules karos iesaistīto karavīru dokumenti būs pieejami 
internetā. 

Izvērtējot visu minēto dokumentu grupu informatīvo pienesumu, ANA 
izcenojumus, projekta finansiālās iespējas un potenciālu latviešu vēstures izpētē, kā 
atbilstošākā dokumentu grupa digitālo kopiju pasūtīšanai tika izraudzīti to latviešu 
dokumenti, kas sistematizēti sērijā A11772 (piemēru skatīt šeit: https://recordsearch.
naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=5005558). Šajā sērijā 
ir apkopoti migrantu atlases dokumenti pārvietotajām personām ieceļošanai 
Austrālijā, kas devās uz Austrāliju ar kuģi “General Stuart Heintzelman” 1947. gada 
30. oktobrī. Ar šo kuģi Austrālijā ieradās pirmie 843 baltieši no Vācijas pārvietoto 
personu nometnēm, to vidū bija ap 260 personu, kas identificējamas kā latvieši. Tas 
bija vēsturiski zīmīgs notikums ne tikai šo personu dzīvē, bet arī jauns pavērsiens 
Austrālijas migrācijas vēsturē. To apliecina gan imigrācijas ministra apmeklējums, 
gan austrāliešu masu mediju uzmanība un sabiedrības ieinteresētība. Minētajā sērijā 
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sakārtotās latviešu personu lietas ir digitalizētas un ir pieejamas apskatei ikvienam 
interesentam Austrālijas Nacionālā arhīva tiešsaistes lapā RecordSearch. Ērtākai 
atrašanai vēlams ievadīt Series Number – A11772 un tālāk atrast iedaļu Items in this 
series on RecordSearch, nospiest ar zilu krāsu iekrāsoto skaitli 808, tādā veidā nokļūstot 
uz visu kuģa pasažieru saraksta. Jācer, ka Kultūras ministrija turpinās iesākto un būs 
pieejams finansējums digitālo kopiju pasūtīšanai arī turpmāk. Tādā gadījumā varētu 
turpināt pasūtīt šīs dokumentu grupas hronoloģiski nākamās sērijas, ideālā variantā 
iegūstot visu Austrālijā ieceļojošo latviešu pārvietoto personu dokumentus, kas būtu 
ap 20 000.

Vēl jāatzīmē atradums Austrālijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo kolekciju 
daļā. Tur latviešu izcelsmes austrālieša Ērla Eversa (Earl Ewers; MS9060) nodotajos 
materiālos bija atrodama bagātīga dokumentu kolekcija par viņa latviešu izcelsmes 
radiniekiem, kas Austrālijā bija ieradušies pēc 1905. gada. Šajā kolekcijā bija pieejami 
ne tikai anotēti un neanotēti fotoalbumi, bet arī sarakste starp Austrālijā un Latvijas 
teritorijā dzīvojošajiem latviešiem, plaša un daudzveidīga pastkaršu kolekcija par 
ļoti plašu laika periodu no 19. gs. beigām līdz 20. gs. beigām, sniedzot unikālu un 
uzskatāmu ieskatu latviešu migrācijas vēsturē.

Noslēgumā īpašu paldies vēlos pateikt Kanberas latviešiem Dzintrai, Kārlim un 
Vitim par silto uzņemšanu un rūpēm, Kanberas latviešu biedrības vadītājam Jurim 
Jakovicam un ikvienam, kas 15. novembrī apmeklēja nelielo lekciju par Latvijas 
konsulārajiem pārstāvjiem Austrālijā no 1919. līdz 1991. gadam. Paldies arī Austrālijas 
latviešu leģendai un ar izcilas stāstnieces talantu apveltītajai Skaidrītei Dariusai2 par 
iespēju iepazīties un dzirdēt daudzus interesantus un aizraujošus stāstus par viņas un 
citu līdzgaitnieku dzīves līkločiem. 

Ineta Didrihsone-Tomaševska

 

2 Sīkāk par Skaidrītes Dariusas dzīves gaitām sk.: https://www.canberratimes.com.au/
story/6665428/in-a-little-apartment-in-oconnor-lives-a-true-trailblazer-for-women/#gsc.tab=0; 
https://dziesmusvetki.lndb.lv/person/?id=121.


