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goda un cieņas apliecinājums 

latvijas valsts arhīva darbiniekiem
2009. gada 17. novembris ieies latvijas Valsts arhīva vēsturē kā nozīmīga 

diena – Valsts prezidenta pilī svinīgās ceremonijas laikā ar Triju Zvaigžņu ordeni 
tika apbalvoti mūsu kolēģi Iveta Šķiņķe, aija Kalnciema, Jānis riekstiņš. Godīgi 
un pamatoti pelnīts apbalvojums. Šā notikuma īpašo gaisotni rosināja arī tas, ka 
svinības notika mūsu valsts svētku priekšvakarā. svinību dalībniekiem, gan arī 
pašiem apbalvotajiem nozīmīgs bija Valsts prezidenta Valda Zatlera sniegtais mūsu 
darba novērtējums, viņa teiktais, ka bez vēstures nav nākotnes un, tikai izvērtējot 
pagātnes notikumus, dodot iespēju gūt morālu gandarījumu latvijas cietušajiem 
cilvēkiem, var veidot stabilas nākotnes attiecības gan pašā latvijas sabiedrībā, gan 
arī ar kaimiņu tautām. Varam lepoties, ka savu artavu šai procesā ir devuši arī 
latvijas Valsts arhīva darbinieki. Trīs reizes apbalvošanas ceremonijas laikā izskanēja 
latvijas Valsts arhīva vārds, – ir iemesls lepnumam. Tāpēc ar prieku iepazīstināšu 
ar mūsu kolēģiem Ivetu, aiju un Jāni un pastāstīšu, ko viņi ir veikuši.

2009. gadā apritēja 60 gadu kopš lielākās masveida latvijas iedzīvotāju 
deportācijas. Tā bija otrā pēc 1941. gada 14. jūnija deportācijas. latvijas Valsts arhīvs 
pamatoti ir gandarīts, ka latvijas republikas neatkarības gados ir izdevies apzināt 
daudzu tūkstošu izvesto cilvēku likteņus un saglabāt šo cilvēku piemiņu. ne visiem 
deportētajiem izdevās izdzīvot un atgriezties, daudzu likteņi, iespējams, vēl šodien 
nebūtu zināmi, ja arhīva darbinieki nebūtu veikuši milzīgu izpētes un apzināšanas 
darbu gandrīz desmit gadu garumā.

Tas nebija tikai formāls pienākums, tas bija sirds darbs, kam tika atdoti daudzi 
atvaļinājumi, neskaitāmas brīvās un svētku dienas tika pavadītas darbā. arhīva 
cilvēki ir izdzīvojuši desmitiem tūkstošu cilvēku likteņus, vācot, apkopojot un 
apstrādājot lietas. Tie bija smagi pārdzīvojumi ikvienam, kas strādāja pie šā 
projekta. nevar palikt vienaldzīgs, ja redzi, kāda netaisnība ir nodarīta tūkstošiem 
cilvēku. Tāpēc vēl jo lielāka bija apņēmība paveikt šo darbu, noskaidrot, cik cilvēku 
īsti tika pakļauti deportācijām, cik bija netaisni represēto. projektu sākot, mums 
nebija nekāda valsts atbalsta, tas balstījās tikai uz mūsu darbinieku entuziasmu un 
apziņu, ka mēs vienīgie no Baltijas reģiona neko nedarām represiju apzināšanā. 
Tāpēc neviens arī nejautāja, kas man būs par šā darba veikšanu. Daudzu gadu darba 
rezultāts tika apkopots trīs sējumu izdevumā “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” (804 
lappusēs) un “aizvestie. 1949. gada 25. marts” (divos sējumos un 2495 lappusēs). 
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arhīva datubāzē iekļauti apstrādāti dati par vairāk nekā 70 000 deportēto cilvēku. 
Tas ir ļoti nozīmīgs pienesums ne tikai latvijas vēsturei, sabiedrības atmiņai, bet arī 
Baltijas reģiona kopējai vēsturei un vēsturiskajai atmiņai.

Un, protams, ka šis darbs neradās pats no sevis, to paveica ļoti aizrautīgi, 
godprātīgi, izcili strādīgi un pašaizliedzīgi cilvēki – Iveta Šķiņķe, aija Kalnciema, 
Jānis riekstiņš un citi šai darbā iesaistītie arhīva kolēģi, īpaši pieminot Zigmundu 
Kārkliņu, elmāru pelkauu. Tomēr manis nosauktie Iveta, aija un Jānis ir tie, bez 
kuriem darbs nebūtu paveikts, nebūtu realizēts ar tādu precizitāti un kvalitāti. 
Tāpēc vairāk iepazīstināšu ar katru no viņiem.

Iveta Šķiņķe – latvijas Valsts arhīva sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vecākā referente. Viņas CV ir ļoti īss: latvijas Valsts arhīva 
sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vecākā referente, latvijas 
Valsts arhīvā strādā no 1996.gada. Viņa strādājusi arī Ģ. eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejā par zinātnisko līdzstrādnieci, Jelgavas 2. vidusskolā par skolotāju. 
Darbavietu saraksts ir īss, bet jāatzīmē, ka gan muzejā, gan skolā iegūtā pieredze 
ir ļoti labi noderējusi arhīva darbā. Beigusi latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultāti, ieguvusi maģistra grādu vēsturē. stažējusies Vācijas arhīvos, 
piedalījusies starptautiskajās un latvijas zinātniskajās konferencēs un semināros.

ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie arhīvisti aija Kalnciema, Jānis riekstiņš un Iveta Šķiņķe. 
2009. gada 17. novembris
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Jau no deportāciju izpētes projekta sākuma I. Šķiņķe kļuva par šā projekta 
dvēseli, uzņemoties atbildību ne tikai par savu, bet arī par visas izpētes grupas 
darbu, izstrādājot detalizētus projekta realizācijas plānus, veidojot pilnīgi jaunu 
lietu – vēsturisko datu bāzi. noteikti ir jāatzīmē, ka šāda veida datubāzes nekur 
citur latvijā nav. Bija gan jāiegūst jaunas zināšanas, jaunas iemaņas datubāzu 
veidošanā un datu apstrādes metodoloģijā, gan jāpagūst iepazīt milzīgi plašu 
vēsturisko notikumu un faktu materiālu, gan jāspēj izskatīt un apstrādāt datus, 
skatot tūkstošiem lietu arhīvā. Šai darbā noderēja Ivetas iegūtās zināšanas un 
praktiskās iemaņas, stažējoties Vācijas arhīvos.

projekta ietvaros tika veidotas daudzas jaunas iestrādnes, kā, piemēram, 
skaidrojošā terminu vārdnīca, uz datubāzes informacijas pamata veidota 
struktūranalīze, kas uzskatāmā veidā ļauj iepazīt vēsturiskos notikumus un faktus, 
veidotas kartes, kas gan ilustratīvi, gan saturiski dod iespēju lasītājiem pašiem 
spriest par vēstures notikumiem un sakarībām un izdarīt secinājumus. 1941. gada 
14. jūnija deportācijas izpēte un datu apkopošana bija kā izmēģinājums nākošajam, 
lielākajam darba cēlienam par 1949. gada 25. marta deportāciju. Viens no Ivetas darba 
iespaidīgākajiem rezultātiem ir 1949. gada 25. marta deportāciju struktūranalīze, kā 
arī deportācijas norišu atainošana kartēs.

paralēli šim apjomīgajam un sarežģītajam darbam Iveta bija uzsākusi jaunu 
darba lauku – veidojusi un attīstījusi arhīvpedagoģijas virzienu. Tā būtība ir tuvināt 
augstskolu, skolu mācībspēkus, studentus un skolēnus arhīvam, palīdzēt orientēties 
un saprast, kā izmantot arhīva dokumentus gan vēstures mācīšanas, gan mācīšanās 
procesā. Jautājums, vai ir attaisnojies šis darbs, – fakti runā paši par sevi.

ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotā arhīviste Iveta Šķiņķe un latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers. 2009. gada 17. novembris
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arhīvā regulāri notiek latvijas vēstures skolotāju semināri, mācību nodarbības 
skolotājiem, lekcijas, ekskursijas, praktiskie semināri studentiem un skolēniem. 
esam gandarīti, ka tradicionālas arhīvā kļuvušas arī skolēnu projektu nedēļas. ar 
šo nodarbību palīdzību ne tikai tiek stāstīts par arhīvu, bet arī ļoti nopietni tiek 
analizēti un ar dokumentu palīdzību ilustrēti dažādi latvijas vēstures notikumi.

Ivetas Šķiņķes devums šai jomā ir nenovērtējams, viņa strādā kā arhīvists, kurš 
ne tikai apzina, izceļ arhīvā uzkrāto, bet arī nodod iegūto informāciju sabiedrībai, 
gan veicinot dziļāku izpratni par vēsturi, gan arī parādot arhīva lomu sabiedrības 
vēsturiskajā atmiņā. 

Iveta ir daudz darījusi arī vēsturisko konferenču organizēšanā. Faktiski pirmās 
Vēsturnieku komisijas konferences tika rīkotas ar latvijas Valsts arhīva palīdzību 
un šeit atkal jāteic, ka ļoti nozīmīga loma to organizēšanā bija Ivetai. Jāmin arī 
dokumentu izstāžu sagatavošana par dažādām vēstures tēmām. Varētu nosaukt vēl 
daudzas lietas un tomēr kā galveno gribu izcelt lielo, pašaizliedzīgo ieguldījumu 
latvijas iedzīvotāju deportāciju tēmas izpētē. 

es esmu gandarīta un lepojos, ka latvijas Valsts arhīvā strādā Iveta Šķiņķe.

Aija Kalnciema – vēstures zinātņu doktore, latvijas Valsts arhīva sabiedrisko 
attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja. aija Kalnciema latvijas 
Valsts arhīvā strādā no 1994. gada, sākotnēji bija publikāciju daļas vadītāja, vēlāk 
sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja. aija ir strādājusi 
gan latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē par lektori un pasniedzēju, 
gan bijusi zinātniskā līdzstrādniece latvijas Universitātes latvijas vēstures institūtā. 
a. Kalnciema ir beigusi latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
Filozofijas nodaļu, iegūstot filozofijas pasniedzēja, sociologa specialitāti. 1979. gadā 
absolvējusi latvijas Universitātes aspirantūru un aizstāvējusi kandidāta disertāciju, 
1992. gadā nostrificēts viņas vēstures doktora grāds.

a. Kalnciemas zinātnisko pētījumu tematika pamatā bija saistīta ar nacionālo 
minoritāšu kultūras autonomiju. Uzsākot darbu arhīvā, zinātnisko interešu loks 
paplašinājās, ietverot arī padomju okupācijas režīma politikas un darbības izpēti. 
aija aktīvi iekļāvās arhīva zinātnisko pētījumu darbā, kļūstot par neaizvietojamu 
padomdevēju un analītiķi, par cilvēku, kura vadībā un aktīvā līdzdarbībā tika 
izdoti vairāk nekā 15 dokumentu krājumi un pētījumi. aija ir bijusi to entuziastu 
vidū, kas uzsāka arhīvu žurnāla “latvijas arhīvi” izdošanu. 1995. gadā pirmo reizi 
arhīvs sagatavoja un publicēja šā žurnāla pielikumu – latvijas deportēto iedzīvotāju 
sarakstus. pavisam iznāca četri žurnāla pielikumi. Tas bija arī sākums 10 gadus 
ilgajam šīs tēmas pētniecības darbam. represēto cilvēku likteņi kļuva par galveno 
un uz daudziem gadiem vienīgo zinātnisko tēmu aijas dzīvē.

Kopā ar Ivetu Šķiņķi un Jāni riekstiņu sākās pamatīgs un ilgstošs darbs pie 
arhīva lietu un vēsturiskās literatūras izpētes. Tāpat kā pārējie kolēģi aija ir 
apstrādājusi tūkstošiem deportēto lietu, bijusi viena no galvenajām personām, 
veidojot datubāzi. Viņas vadībā tika veikts ļoti sarežģītais darbs, apstrādājot datus 
par t.s. nacionālistiem, t.i., cilvēkiem, kuri tika arestēti un pēc tam arī izsūtīti, un 
ievadot tos datubāzē. Bez a. Kalnciemas šā projekta realizācija nebūtu iespējama, 
viņa veica ļoti nopietnu dokumentu atlasi un arī dokumentu sarežģīto arheogrāfisko 
apstrādi. Tāpat kā I. Šķiņķe arī a. Kalnciema patiesībā šais gados dzīvoja ar šo tēmu 
un nežēloja savu brīvo laiku, lai pēc iespējas precīzāk, patiesāk atlasītu faktus, datus, 
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veiktu to apstrādi, galarezultātā iegūstot unikālu iznākumu struktūranalīzes veidā. 
Dažkārt bija pat ļoti grūti atšķirt, kur sākas un beidzas viena cilvēka darbs un sākas 
cita, tik ļoti šī darbība bija savijusies.

aijas spēja pielikt savu plecu un zināšanas tieši tad, kad tas bija vajadzīgs, 
ir nenovērtējama, daudzkārt pašai paliekot otrajā plānā. Tomēr kolektīvā to 
vienmēr zināja un uz viņu paļāvās. Tikpat aktīvi un ieinteresēti aija ir strādājusi 
ar skolotājiem, studentiem un skolēniem, popularizējot latvijas vēsturi un arhīva 
dokumentus. Ir izveidojusies lieliska komanda, kuras locekļi papildina cits citu 
un galā rada lielisku produktu. par to liecina arvien pieaugošais pieprasījums pēc 
semināriem, nodarbībām, projektu nedēļām.  

Jānis Riekstiņš – latvijas Valsts arhīva vecākais referents. Viņš latvijas Valsts 
arhīvā strādā kopš 1992. gada. J. riekstiņa darba gaitas bija saistītas ar laik-
rakstiem “Cīņa”, “padomju Jaunatne”, kur viņš bija gan literārais līdzstrādnieks, 
gan korespondents, neilgu laiku viņš ir strādājis latvijas Komunistiskās partijas 
vēstures institūtā, kā arī latvijas Universitātes pētniecības centrā kā zinātniskais 
līdzstrādnieks. Jānis ir guvis izglītību latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes Vēstures nodaļā.

latvijas Valsts arhīvā J. riekstiņš strādājis par vadošo pētnieku. Viņa sagatavoto 
publikāciju skaits ir mērāms simtos, sagatavotie dokumentu krājumi ir kļuvuši par 
retumu grāmatnīcu plauktos. pētījumu tematika ir vērsta galvenokārt uz padomju 
režīma darbības un seku izpēti. Te noteikti jāmin viņa lielais pētnieciskais darbs, 

ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotā arhīviste aija Kalnciema un latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. 2009. gada 17. novembris
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ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotais arhīvists  Jānis riekstiņš un latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. 2009. gada 17. novembris

sagatavojot dokumentu krājumu sēriju “Izpostītā zeme”, “represijas latvijas 
laukos”, “Migranti latvijā”, “okupācijas varu politika latvijā” u. c.

J. riekstiņš kļuva arī par žurnāla “latvijas arhīvi” redaktoru un par vienu no 
tā dibinātājiem. J.riekstiņa vadībā tika sagatavoti žurnāla pielikumi ar latvijas 
represēto iedzīvotāju sarakstiem. Šo sarakstu publicēšana pamudināja viņu sākt 
ļoti pamatīgu deportāciju tēmas izpēti. par pirmo viņa pētāmo jautājumu kļuva 
aizvesto bērnu tēma. Ļoti daudzi cilvēki tieši ar Jāņa palīdzību noskaidroja savus 
likteņus, jo par bērnunamos nokļuvušajiem bērniem bija maz informācijas, Jāņa 
veikto pētījumu rezultātā daudziem bija iespēja atgūt savas ģimenes un radus. Vēl 
šodien cilvēki meklē J. riekstiņa palīdzību, lai noskaidrotu savu un savu ģimeņu 
likteņus.

Viņš ir kļuvis par nozīmīgāko latvijas vēsturnieku latvijas iedzīvotāju 
deportāciju un arestu izpētē. Jāņa riekstiņa ārkārtīgi plašās zināšanas un izpētītais 
dokumentu daudzums kļuva par īpaši svarīgu atbalstu projekta “aizvestie” 
uzsākšanā un realizācijā. Faktiski projekts tika būvēts uz J. riekstiņa zināšanu bāzes, 
fakti, dati, terminoloģijas izpratne ļāva kvalitatīvi veikt projekta sagatavošanu, radīt 
kvalitatīvu datubāzi.

J. riekstiņš tāpat kā pārējie darba grupas locekļi ir apstrādājis tūkstošiem 
represēto lietu, gan strādājot pie 1941. gada 14. jūnija deportācijas, gan arī pie 
1949. gada 25. marta deportācijas izpētes. Viņš ir sagatavojis arī abu izdevumu 
zinātniskos ievadus, dodot lasītājiem iespēju iepazīt tā laika vēstures notikumus, 
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palīdzot orientēties sarežģītajā un šodien ne katram saprotamajā padomju laika 
terminoloģijā.

Jāsaka tas pats, kas par iepriekš minētajām kolēģēm, bez J. riekstiņa projekts 
netiktu realizēts. Viņa pienesums ir neatsverams un nenovērtējams, jo viņa 
zināšanas ļāva viņam kļūt par vienu no galvenajām personām datu un faktu 
pārbaudē. Un šis darba veids bija viens no vissmagākajiem. pārbaudīt desmitiem 
tūkstošu personu datu bija ļoti smags un sarežģīts darbs. Tomēr kopā ar kolēģiem 
Ivetu, aiju, Zigmundu un elmāru tas tika veikts nevainojami, zinātniski korekti. 
Varētu teikt, ka šī ir J.riekstiņa mūža tēma, kurai viņš ir atdevis daudzus savas 
dzīves gadus un turpina to arī šodien. nevaram saskaitīt arī tos cilvēkus, kuriem 
Jānis ar savām zināšanām ir palīdzējis atšķetināt samezglotos likteņus.

Tomēr tāpat kā a. Kalnciemai un I. Šķiņķei, nozīmīgu J. riekstiņa laika daļu 
aizņēma arhīvpedagoģijas darbs. skolotāji, skolu jaunatne, studenti ar interesi tvēra 
viņa zināšanas. Ļoti nelielai sabiedrības daļai ir zināms, ka arhīvs veic šo svēto 
darbu un stāsta par latvijas vēstures nozīmīgiem notikumiem, māca un skaidro, 
kā strādāt ar arhīva dokumentiem, kā tos lietot gan mācību, gan mācīšanās procesā. 
skolēnu, studentu interese, atsaucība, sagatavotie vēstures projekti ir liecība, ka šis 
arhīva darbs ir sēts auglīgā augsnē, un par to pienākas ļoti liela pateicība arī 
J. riekstiņam. 

latvijas Valsts arhīva veikums latvijas iedzīvotāju deportāciju izpētē ir atzinīgi 
novērtēts gan kaimiņu valstīs, gan arī eiropas savienības komisijā, kas bija viena 
no institūcijām, kas atbalstīja šo projektu. projektu atbalstīja arī Ministru kabineta 
komisija psrs nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, kā arī latvijas Vēsturnieku 
komisija, kas viena no pirmajām sniedza atbalstu tēmas izpētē un projekta 
realizācijā. 

no savas puses varu vēlreiz atkārtot, ka tas ir liels gandarījums strādāt ar šādiem 
pašaizliedzīgiem, aktīviem, gudriem un mērķtiecīgiem darbiniekiem.

noslēgumā – skatoties apbalvošanu, biju patiesi aizkustināta un gara acīm re-
dzēju ne tikai šos trīs kolēģus, bet arī daudzus arhīva saglabāšanas daļas darbi-
niekus, kas nepaguruši izsniedza un lika atpakaļ arhīva plauktos tūkstošiem lietu, 
mūsu zinātniskos konsultantus, izdevniecības “nordik” tikpat ieinteresētos un 
radošos cilvēkus, protams, arī mūsu izcilo mākslinieku Ilmāru Blumbergu, – šie 
trīs Triju Zvaigžņu ordeņi ir arī viņu nopelns. par to visiem šiem cilvēkiem liels 
paldies. 

ar gandarījumu gribu piebilst, ka augstāko valsts apbalvojumu ir saņēmuši jau 
seši latvijas Valsts arhīva darbinieki – a. Bambals, M. Brancis, a. Kalnciema, 
D. Kļaviņa, I. Šķiņķe un J. riekstiņš.

Daina Kļaviņa




