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ieskats valmieras zonālā valsts arhīva 
vēsturiski izglītojošajā darbā

Arhīvpedagoģija jeb vēsturiski izglītojošais darbs ir ieņēmis redzamu vietu arhīvu 
aktivitāšu spektrā. Priecē, ka pēdējos gados arhīvu izglītojošā darba jomā notikusi 
izaugsme.

2004. gada oktobrī Latvijas arhīvu kolēģus, kam interesē vēsturiski izglītojošais 
darbs un kuri darbojās šajā jomā, pirmo reizi kopā aicināja Latvijas valsts arhīvs un 
tā Publikāciju daļas vadītājas vietniece Iveta Šķiņķe. 2005. gadā jau ar valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijas atbalstu notika seminārs “Sadarbība ar izglītības iestādēm arhīvu 
pedagoģijas jomā”. Šie semināri ļāva dalīties pieredzē un apzināt tās darba formas un 
metodes, ko katrs arhīvs izmanto darbā ar skolēniem, studentiem, skolotājiem, rosināja 
uzlabot savu darbu. Šī, lielā mērā entuziasma darba turpinājums ir arhīvpedagoģijas 
kā profesionālā specializācijas kursa iekļaušana rēzeknes Augstskolas jaunajā 
arhīvniecības maģistra studiju programmā.

Atskatoties uz valmieras zonālā valsts arhīva pēdējo gadu veikumu vēsturiski 
izglītojoša darba virzienā, jāsecina: lai sāktu veidot skolēnu izpratni par arhīvu, 
vispirms ar arhīvu jāiepazīstina skolotāji, jāatrod skolotāji – sadarbības partneri. viens 
no palīgiem ir rajonu vēstures skolotāju metodiskās apvienības. 2004. un 2005. gadā, 
sadarbībā ar valmieras, valkas un Limbažu rajona vēstures skolotāju metodiskajām 
apvienībām un pateicoties Latvijas valsts arhīva Publikāciju daļas vadītājas vietnieces 
Ivetas Šķiņķes atsaucībai, ar arhīviem plašākā nozīmē un ar valmieras zonālo valsts 
arhīvu un Limbažu rajona dokumentu saglabāšanas daļu iepazinās šo rajonu vēstures 
skolotāji. Lielākajai daļai skolotāju šis arhīva apmeklējums bija pirmais.

2006. gada marta skolēnu brīvdienās un arhīva atvērto durvju dienās sadarbība 
izveidojās jau trīspusēja. 2005. gadā valkas novadpētniecības muzejā, izmantojot 
valmieras zonālā valsts un Latvijas valsts arhīva dokumentus, tapa izstāde “Nacionālo 
partizānu darbība ziemeļvidzemē”. Lai ar šo mazpētīto tēmu iepazīstinātu plašāku 
apmeklētāju loku, izstādi eksponējām arī arhīvā. valmieras rajona vēstures skolotājiem 
organizētajā seminārā ar izzināto iepazīstināja valkas novadpētniecības muzeja 
fondu glabātāja Aija Priedīte, par savu bagāto pieredzi stāstīja nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieks kaugurietis Ojārs Ozoliņš.
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darbs ar vēstures skolotājiem nav bijis veltīgs. 2005. gadā arhīvam  izveidojās sadarbība 
ar Limbažu rajona Pāles pamatskolas vēstures skolotāju un pagasta muzeja vadītāju 
rasmu Noriņu. Tapa izstāde “Pāles pagasta teritoriālo izmaiņu atainojums vēstures 
liecībās”. Pateicoties skolotājai gan mācību procesā, gan skolas novadpētniecības pulciņā 
arhīva dokumenti “uzrunā” jauno paaudzi. 2006. gadā arhīva sadarbības partneris bija 
valmieras rajona rencēnu pamatskola. 2007. gadā kopīgi ar valmieras valsts ģimnāzijas 
vēstures skolotāju Inetu Amoliņu plānojam mācību procesā izmantot arhīva izstādi 
“Pašvaldības atjaunotajā Latvijas republikā”, iepazīstināt skolēnus ar arhīva dokumentu 
izmantošanu zinātniskajos darbos. ekskursijās, izstrādājot pētnieciskos darbus, 
arhīvā pabijuši valmieras Pārgaujas un valsts ģimnāzijas, valmieras Pārtikas ražotāju 
vidusskolas, Mazsalacas vidusskolas, Limbažu un Strenču audzēkņi..

Kā neliels piemērs minama Mazsalacas vidusskolas 8. klases skolēnu ekskursija, 
kuras iniciatore bija arhīvu apmeklējusī vēstures skolotāja. Plānojot valmieras 
drāmas teātra izrāžu apmeklējumus, rajona skolotāji mēdz tos apvienot arī ar tuvējā 
valmieras novadpētniecības muzeja izstāžu un pedagoģisko programmu iepazīšanu. 
Šoreiz izvēlēts tika arhīvs ar lūgumu – iepazīstināt ar dokumentiem par 1949. gada 
marta Latvijas iedzīvotāju lielākajām deportācijām. varbūt, ka šis arhīva un teātra 
apmeklējums skolēnu atmiņā paliks arī ar nelielajā ekspresizstādē redzētajiem 
valmieras drāmas teātra fonda materiāliem. Lugu eksemplāri, teātra tērpu skices, 
fotogrāfijas, mēģinājumu un izrāžu vadīšanas žurnāli ļāva nedaudz ielūkoties aiz 
priekškara – kā top izrāde.

2006. gadā rencēnu skola svinēja 70. dzimšanas dienu un augusta mēnesī kopā 
pulcināja savus absolventus. rencēnu pamatskolai un visam pagastam nozīmīgajā 
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gadā, arī valmieras zonālais arhīvs ciemojās skolā. viens no emocionālākajiem 
mirkļiem bija skolas muzeja atklāšana bijušā zirgu pasta klēts otrajā stāvā. 
Materiālus par skolas un pagasta vēsturi un tā ļaudīm daudzus gadus vākuši un 
glabājuši skolotāji – novadpētnieki, muzeja ieceri dzīvē īstenojusi Inese Birzkope – 
latviešu valodas un literatūras skolotāja ar vairāk kā trīsdesmit gadu darba pieredzi. 
Mapēs krāti materiāli, projektu nedēļās tapušie skolēnu pētījumi par pagasta vēsturi, 
interesantiem dabas objektiem, dzimtas koki, esejas. Svētku reizē jauno skolas 
muzeju papildināja vairāki dāvinājumi, arī absolventa, bijušā Nacionālo bruņoto 
spēku komandiera Jura dalbiņa formas tērps. Bet par pagasta gada notikumu kļuva 
rencēnietes, vēsturnieces Intas Pētersones grāmatas “zeme un ļaudis. rencēnu 
pagasta vēsture” atvēršana. darbā muzejos un grāmatu veidošanā uzkrātā pieredze 
likta lietā, veidojot šo vairāk kā 500 lapaspušu lielo pagasta vēstures hronoloģisko 
izklāstu ar muižu un māju aprakstiem, personu biogrāfijām. Grāmatas tapšanā 
veikts nozīmīgs darbs, gan ejot ekspedīcijās pa pagastu, gan pētot dokumentus 
Latvijas valsts vēstures, Latvijas valsts un valmieras zonālajā valsts arhīvā. Kā pati 
autore savā darba anotācijā raksta : “Grāmatu esmu veidojusi kā enciklopēdisku un 
zinātnisku pētījumu par pagastu, kur galvenais stāstītājs ir arhīva dokumenti.” vai 
daudzi Latvijas pagasti var lepoties ar šādu izziņas avotu un palīgu novadpētniekiem, 
skolotājiem un skolēniem?

Kopīgi ar skolotāju un muzeja vadītāju Inesi Birzkopi izvēlējāmies tēmu izstādei un 
oktobrī iecerētajai 7. klašu skolēnu, – muzeja gidu nodarbībai. Tēmas izvēlē apstājāmies 
pie nesenās pagātnes – rencēnu pagasta kolhozu vēstures, jo šīsdienas skolēniem tā ir 
neizzināta, izņemot 9. klasi, kas vēstures stundās mācās izprast kopsaimniecību laiku 
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apaļā galda diskusija latvijas valsts arhīvā
“padomju režīma represiju datu izpēte, apstrāde un 
izvērtēšana. avotu un terminoloģijas problēmas”

Priekšvēsture

Latvijas valsts arhīvā glabājas arestēto Latvijas iedzīvotāju krimināllietas, izsūtīto 
cilvēku personu lietas, un Latvijas sabiedrībā ir interese par šiem dokumentiem un 
šo notikumu vēsturi. 1999. gadā uzsākām grāmatas “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” 
sagatavošanu. Grāmata nāca klajā 2001. gada jūnijā . 

2002. gadā uzsākām projektu “1949. gada 25. martā no Latvijas deportēto 
iedzīvotāju datubāzes izveidošana grāmatas “Aizvestie. 1949. gada 25. marts” 
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Latvijā. veicot arhīva dokumentu apzināšanas darbu, tika sagatavotas dokumentu 
kopijas skolas muzejam. Pirmo kolhozu rencēnos – “zelta vārpa”, – izveidoja 1948. 
gada 8. septembrī, pēc gada to skaits bija jau pieci, līdz 1950. gadā mazos kolhozus 
apvienoja. Lai ilustrētu stāstījumu un uzskatāmāk atspoguļotu šos procesus, 
izmantojām arhīvā sagatavoto kolhozu veidošanās shēmu. Gatavojoties nodarbībai, 
skolēni veica izpētes darbus, par kuriem sagatavoja arī stāstījumus. Lauras vecvectēvs 
bija pirmā pagasta kolhoza priekšsēdētājs, un viņa apskatei atnesa mājasgrāmatu, kurā 
ierakstīti dzimtai piederīgie. vēl tagad pie šīs ēkas kā vēstures liecība atrodas plāksne 
ar uzrakstu, ka tur bijis pirmais lauksaimniecības arteļa kantoris. elīna stāstīja par 
kolhozu mehāniskajām darbnīcām un garāžām. Ance no sava tēva ieguva informāciju 
par celtniecības darbu un sporta aktivitātēm vēlākajos gados izveidotajā kolhozā “zelta 
druva”, bet Laumas stāstījums bija par slaucējas, Ļeņina ordeņa kavalieres darbu. Šajā 
reizē ciemos uzaicinātā bijusī kolhozniece Milda Trauberga atcerējās, kā viņa ar māsām 
palīdzēja mammai kopt kolhoza zirgus. Skolēniem bija jāveic arī praktiskais uzdevums 
ar sacensības elementiem – izmantojot rencēnu pagasta karti un divu pirmo kolhozu 
“zelta vārpa” un “Komunārs” dibināšanas protokolus, vajadzēja sameklēt pirmo 
kolhozos iestājušos cilvēku mājas un tās kartē atzīmēt. veiklāk uzdevumu izpildīja 
7.a klases skolēni. Par veikumu skolēni saņēma padomju tradīcijās veidotu 
atzinību –  vārpu kūļu, traktoru un lopkopēju attēliem rotātu “ПОХВАЛЬНЫЙ 
ЛИСТ ”, kura uzrakstu nācās kopīgi iztulkot.

rencēnu pamatskolas muzeja vadītājas secinājums pēc šī pasākuma – jāturpina 
tikties ar aizgājušo gadu kolhozu vadītājiem un kolhozniekiem, jāpieraksta viņu 
atmiņas, jo skolēnu vecvecāki un arī daļa vecāku ir šī laika vēstures liecinieki.

Arhīvam tā bija iegūtā pieredze, strādājot pie šīs tēmas ar skolēniem. Ir pamats 
atskatīties vēsturē. Pagājuši 60 gadi, kopš toreizējā Jelgavas apriņķī nodibināts pirmais 
kolhozs Latvijā – “Nākotne”, valmieras apriņķī pirmie kolhozi veidoti 1947. gadā.

Kolhozi un sovhozi – šie padomju totalitārisma modeļi mūsu laukos – vēl gaida 
vēsturnieku izvērtējumu, arhīvi turpina glabāt plašu kolhozu dokumentu klāstu. Kādā 
veidā un ar kādām izglītojošā darba metodēm par to stāstīsim jaunajai paaudzei?

“Kas tas ir – kolhozs? “ – 1980. gadā bērnudārzniekiem veltītu darbu ar šādu 
virsrakstu sarakstīja Imants ziedonis. Ir vērts izlasīt.

Māra Stabrovska
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sagatavošanai”, lai izveidotu datubāzi un sagatavotu grāmatu par lielāko Latvijas 
iedzīvotāju masveida deportāciju. 

2007. gada nogalē klajā jānāk grāmatai “Aizvestie. 1949. gada 25. marts” divos 
sējumos, kurā būs minēti vairāk nekā 42 tūkstoši izsūtīto cilvēku vārdi. 

Projekta ietvaros sadarbojamies gan ar kolēģiem Lu Latvijas vēstures institūtā, 
SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā, Latvijas Okupācijas muzejā, kā arī 
ar igauņu un lietuviešu kolēģiem, jo šīs PSrS okupācijas režīma realizētās represijas 
skāra gan Igaunijas, gan Latvijas, gan Lietuvas iedzīvotājus – 1941. gada 14. jūnija 
deportācija bija analoģiska visām trijām Baltijas valstīm, arī 1949. gada 25. martā 
izsūtīja kā Latvijas, tā Igaunijas un arī Lietuvas iedzīvotājus. 

Kad 2005. gadā Ministru kabinets izveidoja “Komisiju 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”, Komisija uzrunāja 
Latvijas valsts arhīva projekta grupu ar nolūku iepazīt arhīvā veikto darbu. Jau 2005. 
gadā notika Komisijas sēde Latvijas valsts arhīvā, tās laikā komisijas locekļi tika 
iepazīstināti ar dokumentārajiem pierādījumiem – izsūtīto lietām, politiski represēto 
krimināllietām un attiecīgajām kartotēkām –, kas būtu nepieciešami un noderīgi PSrS 
okupācijas režīma laikā politiskās represijās cietušo Latvijas iedzīvotāju zaudējuma 
aprēķināšanai. Kopīgās sēdes rezultātā Komisija uzsāka atbalstīt mūsu projektu, jo 
darba rezultāti varētu tikt izmantoti arī Komisijas darbā. 

2006. gada jūnijā notika nākamā Komisijas izbraukuma sēde, kurā jau varējām 
iepazīstināt ar datu ievades un izvades programmām un ar to potenciālajām iespējām 
nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, kā arī ar virtuālo izstādi “1941. gada 14. jūnijs”.

2006. gada oktobrī ar Komisijas atbalstu daina Kļaviņa un Iveta Šķiņķe strādāja 
Omskas un Tomskas apgabalu arhīvos, lai izpētītu un atlasītu dokumentu kopijas 
par izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem. uz Latviju tika atvesti 243 dokumenti, kas 
dokumentē izsūtīto Latvijas iedzīvotāju nometināšanu Omskas un Tomskas apgabalu 
rajonos, izmantošanu darbos u.c. norises. 

Komisija finansiāli atbalstīja arī diskusijas organizēšanu.

Par diskusiju

represiju izpēti veic gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Katram ir savs ceļš, sava 
pieredze, savi meklējumi. Cits no cita varam mācīties un bagātināties. Igaunijā Tartu 
universitātē tiek realizēts projekts “Igaunijas iedzīvotāju zaudējuma reģistrs”(sk. 
http://www.history.ee/register/), kuru vada Tartu universitātes pasniedzēja un pētniece 
Aigi rahi-Tamma (Aigi Rahi-Tamm). Lietuvā ir izveidota speciāla institūcija – Lietuvas 
Genocīda un pretošanās kustības izpētes centrs (sk. http://www.genocid.lt/), kura 
vadītāja ir dalja Kodīte (Dalia Kuodytė).

uzsākot projektu ”Aizvestie. 1949. gada 25. marts”, mēs pabijām pieredzes apmaiņā 
gan Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centrā (2002. gada jūlijā), gan 
Tartu universitātē (2002. gada oktobrī ). Šoreiz bija mūsu kārta organizēt tikšanos. 

Apaļā galda diskusija notika 2006. gada 11. decembrī Latvijas valsts arhīva lasītavā 
Kurzemes prospektā 5. vietas izvēle nebija nejauša – gan plašā lasītava, gan fakts, ka 
tieši šajā ēkā glabājas visas arestēto un izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas, kā 
arī attiecīgās kartotēkas. 
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Kopīgajā sarunā piedalījās Tartu universitātes pasniedzēji prof. Ādu Musts (Aadu 
Must) un Aigi rahi-Tamma, Igaunijas S-centra (vācu un padomju okupācijas izpētes 
centrs, sk. http://www.s-keskus.arhiiv.ee/) pārstāvji Mēlis Maripū (Meelis Maripuu), 
Tomass hījo (Toomas Hiio) un Mēlis Saueauks (Meelis Saueauk). Lietuvas Genocīda un 
pretošanās kustības izpētes centra pārstāvji Arvīds Anušausks (Arvydas Anušauskas) 
un Birute Burauskaite (Birute Burauskaite), Latvijas Okupācijas muzeja direktore 
Gundega Michele un fondu līdzstrādniece Taiga Kokneviča.

Latvijas valsts arhīvu pārstāvēja projekta “Aizvestie” darba grupa – Andra 
Āboliņa, Aija Kalnciema, zigmunds Kārkliņš, Jānis riekstiņš, Iveta Šķiņķe, arhīva 
kolēģi Ivars zemļanskis un Ainārs Bambals. diskusiju vadīja arhīva direktore daina 
Kļaviņa. 

Apaļā galda diskusijā piedalījās arī valdības komisijas vadītājs edmunds Stankēvičs 
un komisijas pārstāvji ruta Pazdere, profesors heinrihs Strods un SAB Totalitārisma 
seku dokumentēšanas centra vadītājs Indulis zālīte, Latvijas vēstures institūta 
pētnieces Irēne Šneidere un rudīte vīksne, SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas 
centra pētnieks ritvars Jansons, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadītājs Artis 
Freibergs un Lr Ģenerālprokuratūras reabilitācijas un specdienestu prokuratūras 
virsprokurore Iveta Mētele.

diskusija tika organizēta ar mērķi iepazīstināt visus ar padomju režīma represiju 
izpētes projektiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, to rezultātiem. diskusijas uzdevums 
bija konkrēti apzināt un apspriest datubāzu veidošanas problēmas un datu apstrādes 
metodes, diskutēt par represiju terminiem un salīdzināt to tulkojumu un lietojumu 
angļu valodā, kā arī dalīties pieredzē par tēmas izpētē izmantotajiem avotiem un 
avotu grupām. 

Tāpēc diskusijas norisei izvēlējāmies četras tēmas jeb pamatjautājumus. 
Pirmajā diskusijas daļā – “Padomju režīma represiju izpētes projektu 

izstrāde” – projekta “Aizvestie” darba grupas vadītāja Iveta Šķiņķe iepazīstināja 
ar projekta “Aizvestie. 1949. gada 25. marts” izstrādi, problēmām un risinājumiem. 

Tā kā slimības dēļ nebija varējusi ierasties Lietuvas Genocīda un pretošanās 
kustības izpētes centra vadītāja dalja Kodīte, par lietuviešu izpētes projektiem 
informēja centra pētniecības departamenta direktors, Latvijas vēsturniekiem labi 
zināmais Arvīds Anušausks. Savukārt par Igaunijas fonda “Noziegumu pret cilvēcību 
izpēte” veiktos pētījumus par Staļina perioda represijām un metodēm raksturoja Aigi 
rahi-Tamma un Mēlis Maripū.

Latvijas valsts arhīva projekts šobrīd aptver deportētos Latvijas iedzīvotājus gan 
1941. gada 14. jūnijā, 1949. gada 25. martā un vēl atsevišķu grupu deportācijas, to skaitā 
1945. gadā izsūtītos vāciešus un bezpavalstniekus, 1951. gadā izsūtītos jehoviešus, kā 
arī ar nāves sodu notiesāto t.s. dzimtenes nodevēju ģimenes locekļus. 

Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centrs jau daudzus gadus apzina 
visus represētos Lietuvas iedzīvotājus. Analoģiska iecere bija arī Latvijā, bet diemžēl 
90. gados neizdevās iegūt valdības atbalstu šim projektam, tāpēc arhīvs ar saviem 
spēkiem turpināja strādāt datubāzu un grāmatas sagatavošanā par deportācijām. 

Tartu universitātes projekts paredz visu kartotēku datu ievadi par represētajiem 
Igaunijas iedzīvotājiem un jau izveidoto datubāzu savietojamību.

Otrais diskusijas jautājumu loks bija “Datubāzu veidošana un datu apstrādes 
metodes”. Par to visiem saprotami un interesanti runāja profesionāļi – Birute 
Burauskaite no Lietuvas – “datubāze Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības 
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1. att. Apaļā galda diskusiju atklāj Latvijas valsts arhīva direktore daina Kļaviņa. 
No kreisās – projekta “Aizvestie” darba grupa - Jānis riekstiņš, Aija Kalnciema, 

Andra Āboliņa, Iveta Šķiņķe, daina Kļaviņa un valdības komisijas 
vadītājs edmunds Stankēvičs). G. Švītiņa foto.

2. att. radoša atmosfēra valdīja visu diskusijas laiku. G. Švītiņa foto.
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4. att. diskusijas laikā (no kreisās) LvA direktores padomnieks Ivars zemļanskis, valdības 
komisijas locekle ruta Pazdere un Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra 

darbinieki Arvīds Anušausks un Birute Burauskaite. G. Švītiņa foto.

3. att. Igaunijas kolēģi (no kreisās) Tomass hījo, Mēlis Saueauks, Mēlis Maripū, 
Aigi rahi-Tamma un Ādu Musts. G. Švītiņa foto.
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izpētes centrā”, Andra Āboliņa (Latvijas valsts arhīvs) – “datubāze par deportētajiem 
Latvijas iedzīvotājiem” un Aigi rahi-Tamma – “datubāzes un to problēmas Igaunijā”. 
Tika runāts gan par datubāzu savietojamības problēmām, gan kļūdām datubāzes 
ievades programmās un to novēršanu, gan par datu izmantošanu pētniecībā, kā arī 
sarakstu sagatavošanā par izsūtītajiem un arestētajiem cilvēkiem.

diskusijas turpinājās ar jautājumu “Represiju termini, to lietojums angļu 
valodā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”. Pētot politiskās represijas, pētnieki saskaras ar 
specifiskiem, tā laika jurisdikcijā raksturīgiem terminiem, kurus grūti saprast šodienas 
kontekstā un svarīgi ir adekvāti tos iztulkot angļu valodā. Tāpēc arī diskusijas dienas 
kārtībā bija iekļauts šis jautājums. 

diskusiju aizsāka un metodisku pamatu ielika Tomass hījo no Igaunijas, referējot 
par padomju terminoloģijas piemērošanas praksi un problēmām angļu valodā 
tulkotos tekstos. Prakse igauņiem ir bagātīga, jo Tallinā 2006. gadā klajā nāca milzīgs 
1337 lappušu izdevums angļu valodā “Igaunija 1940–1945. Igaunijas Starptautiskās 
komisijas ziņojumi par noziegumiem pret cilvēcību” (Estonia 1940–1945. Reports of 
the Estonian International Commision for the Investigation of Crimes Against Humanity), 
kura redaktori bija Tomass hījo, Mēlis Maripū un Indreks Pavle (Indrek Pavle). Igauņu 
kolēģis stāstīja gan par tādu tulku atlasi, kuri ikdienā komunicē ar ārzemniekiem, 
gan par konkrētu padomju laika skaidrojošo vārdnīcu izmantošanu tulkojumos, kā 
arī minēja atsevišķu terminu tulkojumu piemērus. 

Padomju terminoloģijas problēmas projekta “Aizvestie. 1949. gada 25. marts” 
kontekstā iezīmēja Ivars zemļanskis, bet par terminu sistematizāciju un lietošanu 
pētījumos uzaicināja diskutēt Jānis riekstiņš, kuram ir daudzu gadu pieredze 
deportāciju tēmas vēsturiskajā izpētē. Arhīva projekta kontekstā esam izstrādājuši 
darba materiālu – skaidrojošu vārdnīcu par represiju tēmas izpētē nepieciešamajiem 
terminiem, piemēram, administratīvais izsūtījums, bandītisms, dzimtenes 
nodevība, GuLAGs, specnometinājums, katorgas darbi, labošanas darbu nometnes, 
speckomandantūras utt. – un jau pirms diskusijas to izsūtījām igauņu un lietuviešu 
kolēģiem ar lūgumu uzrakstīt, kā attiecīgie termini tiek tulkoti angļu valodā viņu 
valstī. diskusijā jau kopīgi skatījām, kāda ir  katras valsts vēsturnieku darbu 
tulkošanas prakse. 

diskusijā piedalījās arī Latvijas Okupācijas muzeja direktore Gundega Michele, 
jo muzejam ir liela pieredze specifisku terminu tulkošanā kā latviešu, tā angļu 
valodā gan veidojot ceļojošas izstādes, gan iepazīstinot citu valstu iedzīvotājus ar 
okupētās Latvijas vēsturi. Latvijas Okupācijas muzejam ir izstrādāti savi terminu 
tulkojumi, ar kuriem G. Michele arī iepazīstināja diskusijas dalībniekus. Burtiskā 
tulkojuma “labošanas darbu nometnes” vietā – spaidu darbu nometnes, “sevišķās 
nometnes” – stingra režīma nometne. 

radikālu atšķirību un pretrunu šo terminu tulkojumos nebija. Bet būtiska 
problēma jau vēl paliek, kā lietot, ar ko aizstāt politisko represiju kontekstā lietotos 
terminus, lai tie ir saprotami mūsdienu cilvēkam, piemēram, ka termins “bandīts”, 
kas lietots padomju represiju laikā, nebūt nenozīmē bandītu šodienas izpratnē; ko 
nozīmē “kulaks”, runājot par 1949. gadā izsūtītajiem .

Aizrautīga izvērtās diskusija par padomju režīma represiju izpētes avotiem, jo visu 
trīs valstu pētnieki iedziļinājušies savu arhīvu dokumentos, kā arī strādājuši Krievijas 
Federācijas arhīvos – gan Maskavā, gan Sibīrijas pilsētās. Par avotiem, pētot represijas 
Igaunijā, runāja Mēlis Saueauks, par Latviju – Jānis riekstiņš. Kā vienmēr entuziasma 
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un dzirkstošas enerģijas pilns bija Tartu universitātes profesors Ādu Musts, kurš ne 
tikai stāstīja par dokumentu atlasi Sibīrijas arhīvos, bet arī demonstrēja ieskenētos 
dokumentu paraugus no Tomskas un Irkutskas arhīviem. daudzu gadu pieredze 
darbā Maskavas arhīvos ir lietuviešu kolēģim Arvīdam Anušauskam, kurš neilgi pirms 
decembra diskusijas bija atgriezies no kārtējā komandējuma Maskavā, kur Krievijas 
Federācijas valsts arhīvā tika pētījis PSrS saimniecisko struktūru dokumentus par to, 
ka vēl pirms lēmuma par Baltijas iedzīvotāju izsūtīšanu tika skatīts, kāds darbaspēks ir 
nepieciešams Sibīrijas rajonos. Savukārt Krievijas Federācijas Kara arhīva dokumenti 
liecina, ka uz deportācijām skatījās kā uz militārajām operācijām. 

diskusiju noslēdza Mēlis Maripū ar pārdomātu informāciju par S-centra lomu 
padomju režīma represiju izpētē Igaunijā.

Nobeigumā

Kādi bija diskusijas rezultāti? 
vispirms jāuzsver, ka diskusija noritēja ļoti dzīvi un nepiespiestā atmosfērā, ko 

veicināja tas, ka tā bija tēmas izpētē ieinteresētu kolēģu tikšanās. Sarunas turpinājās 
gan kafijas pauzēs, gan vakarā pēc oficiālā diskusijas noslēguma.

Tika meklētas atbildes uz praktiskiem jautājumiem par datubāzu veidošanas un 
datu apstrādes problēmām (par datubāzes laukiem, vārdnīcām un vaicājumiem), 
diskutējām par represiju terminiem un to skaidrojumiem, kā arī dalījāmies pieredzē 
par tēmas izpētei svarīgiem avotiem. demonstrējot paveikto, salīdzinot ar kolēģu 
darbu, mēs pārbaudījām mūsu metodikas pareizību, kur un kā jāstrādā, lai skaitļi 
par represētajiem Latvijas iedzīvotājiem būtu maksimāli pareizi, lai būtu apkopoti 
dokumenti, kas atklāj represiju mehānismu, lai vēsturiskā aina būtu iespējami 
precīza. 

Mūsu arhīvistu un vēsturnieku uzdevums ir apkopot, dokumentēt pagātni un 
ar pētījumu rezultātiem iepazīstināt sabiedrību. Izdodot grāmatas, mēs ne tikai 
saglabājam izsūtīto cilvēku piemiņu, mēs veicam arī šo notikumu vēsturisko izpēti.

Iveta Šķiņķe

tartu universitātes studentu seminārs 
latvijas valsts vēstures arhīvā

Lasītāji no ārzemēm mūsu arhīva lasītavās ir bieži un vienmēr gaidīt viesi. Ar 
dzīvu interesi saņēmām ziņu no Tartu universitātes pasniedzēja Ādu Musta (Aadu 
Must) par vēlmi savai studentu grupai organizēt mūsu arhīvā semināru par tēmu 
“Igaunijas vēstures dokumenti LvvA”. 

Ādu Musts ir daudzreiz bijis mūsu arhīvā un labi iepazinis LvvA kolekcijas. 
Būdams gan Tartu universitātes profesors, gan arī Tartu pilsētas domes deputāts, 
viņš aktīvi veicinājis abu pilsētu pašvaldību, kā arī vēsturnieku sadarbību. Ar rīgu 
un mūsu arhīvu viņš regulāri iepazīstina arī jaunos igauņu arhīvistikas specialitātes 
studentus. 

Seminārs notika 2007. gada 31. janvārī. Kopā ar pasniedzēju Latvijas valsts 
vēstures arhīvā ieradās divpadsmit studentu. 
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Profesors Ādu Musts vada semināru Tartu universitātes studentiem LvvA.

vadošais pētnieks valters Ščerbinskis Tartu universitātes studentus 
iepazīstina ar LvvA vēstures avotu izdevumiem.
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daļa Igaunijas un daļa Latvijas vairākus gadsimtus veidoja kopīgu administratīvu 
vienību – vidzemi. vēstures peripetijas veidojušas situāciju, ka daudzos LvvA fondos 
glabājas Igaunijas agrāko laiku vēstures avoti. 

Lasītavā studentus jau gaidīja sagatavotas lietas no Baltijas guberņu kopējiem, 
bet īpaši – vidzemes guberņas pārvaldes iestāžu fondiem, kā Baltijas gubernatora 
kanceleja, Baltijas domēņu valde, Krievijas 1895. gada tautas skaitīšanas materiāli 
Kurzemes, vitebskas un vidzemes guberņā, vidzemes guberņas zemnieku lietu 
komisija, vidzemes guberņas Pilsētu lietu komisija, vidzemes guberņas Statistikas 
komisija, vidzemes guberņas Kamerālvalde, vidzemes guberņas mērīšanas un 
regulēšanas komisija. daudz materiālu par Igaunijas apriņķu pārvaldi, saimniecību, 
reliģisko un kultūras dzīvi atrodami arī vidzemes bruņniecības un vidzemes 
konsistorijas fondā. Studenti varēja iepazīt rīgas vēstures un senatnes pētītāju 
biedrības dokumentus, kā arī ārsta un novadpētnieka Oto hūna atstāto bagāto 
dokumentāro mantojumu. Interesi jauniešos izraisīja arī Igaunijas dažādu teritoriju 
attēlojums senajās kartēs, kas glabājas mūsu arhīva karšu kolekcijās. 

Pēc vairāku stundu darba lasītavā LvvA Sabiedrisko attiecību un publikāciju 
daļas vadītāja Pārsla Pētersone un vadošais pētnieks valters Ščerbinskis iepazīstināja 
semināra dalībniekus ar arhīva darbību, struktūru, galvenajiem uzdevumiem. 

Studenti apskatīja rīgas prefektūras pasu un mājasgrāmatu kolekcijas glabātuvi 
un arhīva unikālo dokumentu glabātuvi, kurā viņi redzēja ne tikai vairākus viduslaiku 
pergamentus, bet uzzināja arī jaunus faktus par rīgas seno vēsturi.  

Semināra nobeigumā studentiem bija iespēja tuvāk iepazīt Sabiedrisko attiecību 
un dokumentu publikāciju daļas darbu. Izvērstā diskusijā viņi varēja noskaidrot 
izdevumu sagatavošanas procesu, kā arī arhīvistikas speciālistu sagatavošanas 
jautājumus Latvijā. 

Valters Ščerbinskis

arhīvu projekts “raduraksti”
veicot pirmos soļus dzimtas vēstures pētniecībā, pietiek ar radinieku atmiņām. 

Izjautājot ģimenes vecākos locekļus, var daudz uzzināt par priekštečiem. Tomēr 
vairumā gadījumu cilvēki neatceras precīzus dzimšanas datumus, gadus un dzīves 
vietas. Ja vēlamies uzzināt šos faktus, pētījums jāturpina arhīvā. Latvijas valsts 
vēstures arhīva (LvvA) fondos atrodas hronoloģiski plašākā un senākā dokumentu 
grupa, kuru var izmantot šādu pētījumu veikšanai.

Pēdējos gados strauji audzis arhīva klientu un apmeklētāju skaits, kuri interesējas 
par savu dzimtskoku. Ja sākotnēji tie pamatā bija mūsu tautieši ārzemēs vai viņu 
pēcteči, kuri meklēja savus radiniekus, tagad ievērojams skaits interesentu ir tepat 
no Latvijas.

dzimtas pētījumos parasti izmanto noteiktas dokumentu grupas – baznīcu 
grāmatas, iedzīvotāju sarakstus, pilsoņu pasu un mājasgrāmatu kolekcijas, per-
sonu darbavietu, mācību iestāžu un sabiedrisko organizāciju dokumentus u.c. Lai 
aizsargātu šos dokumentus no bojāšanās, LvvA sadarbībā ar valsts arhīvu sistēmas 
Centrālo mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratoriju veic to 
mikrofilmēšanu. Mikrofilmas formātā jau pieejamas Latvijas evaņģēliski luteriskās 
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baznīcas, Latvijas romas katoļu baznīcas un Latvijas pareizticīgo draudžu baznīcu 
grāmatas un Latvijas rabinātu metriku grāmatas. Pašlaik strādājam pie vidzemes 
un Kurzemes dvēseļu revīziju sarakstu un Krievijas 1895.–1897. gada tautskaites 
materiālu Kurzemes, vitebskas un vidzemes guberņā mikrofilmēšanas.

Mikrofilmēšanas procesā izgatavo divas kopijas. viena ir tā saucamais 
nodrošinājuma fonds, kurš varēs aizstāt oriģinālu, ja tas ārkārtas situācijā ies zudumā. 
Otra ir izmantošanas kopija, kuru turpmāk izsniedz pētniekiem un arhīva dar-
biniekiem. Tomēr tās pieejamas tikai arhīva lasītavā. Turklāt, lai lasītu mikrofilmas, 
nepieciešamas speciālas iekārtas, kuru skaits ir ierobežots, tādējādi veidojas rindas. 
Ņemot vērā, ka viens no valsts arhīvu sistēmas stratēģiskajiem mērķiem ir uzlabot 
klientu apkalpošanu, par pamatu ņemot devīzi “visu cilvēkiem, visu par cilvēkiem”, 
2005. gadā dzima ideja veidot projektu “raduraksti” un 2006. gadā tika sākta šī pro-
jekta īstenošana.

virtuālā lasītava

Projekta “raduraksti” nosaukums saistīts ar vārda ‘ģenealoģija’ skaidrojumu, 
proti, tā ir vēstures palīgnozare, kas pētī ciltskokus, cilts vēsturi, dzimtu, atsevišķu 
ģimeņu un personu izcelšanos un to radniecību.

Projekta galvenais mērķis – izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju 
sniegtās iespējas, izveidot un uzturēt tiešsaistē pieejamus resursus ģenealoģiskajiem 
pētījumiem, vienlaicīgi nodrošinot mūsdienām atbilstošu dokumentu saglabāšanas 
procesu risinājumu. To plānots īstenot vairākās kārtās. 2006. gadā tika uzsākti gal-
venie sagatavošanās darbi, tiek iegādātas iekārtas digitalizācijai, lai ar 2007. gada 
janvāri sāktu projekta pirmo kārtu.

“radurakstu” saturs

Pirmkārt, digitālo resursu izveide. visupirms digitalizēsim mikrofilmas formātā 
pieejamos dokumentus, paralēli turpinot mikrofilmēšanu. Šāds dokumentu 
aizsardzības modelis izvēlēts vairāku iemeslu dēļ: mikrofilmējot dokumenti mazāk 
pakļauti gaismas kaitīgajai ietekmei, tiek radīta nodrošinājuma kopija, mikrofilma bez 
speciāliem papildu ieguldījumiem un apstrādes piemērotos apstākļos spēj glabāties 
līdz 250 gadiem, bet speciālos apstākļos – pat 500 gadus, turklāt informācijas ieguve 
nav atkarīga no tehnoloģiju attīstības.

Turpretī, nodrošinājuma kopiju veidojot digitālā formātā, tā vismaz reizi 
septiņos gados jāatjaunina, nepārtraukti sekojot tehnoloģiju izmaiņām. Mikrofilmu 
digitalizēšana ir lētāka un ātrāka.

Otrkārt, projekta ietvaros plānots izveidot virtuālo lasītavu, kurā būs pieeja-
mas baznīcu grāmatas, tautas skaitīšanas u.c. dokumenti, kuros meklējama pamat-
informācija dzimtas koka izveidei. digitālajā vidē šie dokumenti būs aplūkojami tieši 
tādā pašā izskatā kā oriģināli arhīva lasītavā.

Nodrošinot šo resursu pieejamību tiešsaistē attālinātiem lietotājiem, ievērojami 
paplašināsies arhīva potenciālo izmantotāju loks. Protams, kā jebkurā arhīva lasītavā 
lasītājiem vispirms būs jāreģistrējas, aizpildot anketu.

Kas tad būs pieejams virtuālajā lasītavā? vispirms jau dokumenti, kurus iz-
manto kā pamatavotu dzimtas koka sastādīšanai. viens no galvenajiem ir baznīcu 
grāmatas, kuras digitalizēs pirmās. LvvA atrodamas baznīcu grāmatas par laiku 
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no 17. gadsimta beigām līdz 1905. gadam. virtuālajā lasītavā ierakstus varēs meklēt 
pēc draudzēm un gadiem. Tādēļ, lai sāktu meklējumus, pētniekam būs jāzina, kurai 
reliģiskajai draudzei ģimene piederējusi. Precīzi jāzina dzīvesvieta: nepietiks ar no-
vada, mājas vai sādžas nosaukumu, vajadzētu zināt arī pilsētu vai pagastu. Te lieti 
noder zināšanas ģeogrāfisko nosaukumu vēsturē – pilsētas un pagasti ne reizi vien 
mainījuši nosaukumus. 

vēl virtuālajā lasītavā būs pieejami vidzemes un Kurzemes dvēseļu revīziju sa-
raksti. Tajos uzskaitīts gan nekustamais, gan kustamais muižas īpašums, un pie 
pēdējā skaita visus muižā strādājošos, tāpat arī zemniekus ar ģimenēm. Tā kā revīzijas 
veiktas ar noteiktu laika atstarpi, par pamatu ņemot iepriekšējās rezultātus, samērā 
precīzi var izsekot muižas iemītnieku likteņiem. Pēdējās revīzijas veiktas ap 19. gad-
simta 50. gadiem, kad sākās dzimtbūšanas atcelšana. 

Ļoti labs avots dzimtas pētniekiem būs Krievijas 1895. –1897. gada tautskaites 
materiāli Kurzemes, vitebskas un vidzemes guberņā. To digitalizāciju varētu sākt 
2008. gadā. 

Projekta otrajā kārtā mikrofilmēs un digitalizēs 1935. gada tautas skaitīšanas 
uzskaites lapas, kurās minēti visi tolaik Latvijā dzīvojošie. Arī 1941. gadā tapuši līdzīgi 
saraksti. Tomēr šo dokumentu publiskošanā jāievēro personas datu aizsardzība.

Kopumā plānots, ka līdz 2010. gada beigām virtuālajā lasītavā būs pieejams aptu-
veni 21 tūkstotis lietu.

Nepieciešamās zināšanas

Tomēr ir grūtības, kuras dokumentu digitalizācija neatrisinās. Lai lasītu senos 
dokumentus, nepieciešamas svešvalodu zināšanas un liela pacietība dažādo rokrak-
stu atšifrēšanai. Ieraksti galvenokārt veikti vācu un krievu, bet var būt arī latviešu, 
zviedru un poļu valodā. Nereti viens uzvārds ierakstīts dažādās variācijās, atkarībā 
no mācītāja izpratnes par tā pareizrakstību, kā arī no viņa dzirdes asuma. Citreiz 
uzvārds ticis tulkots no latviešu valodas vācu, krievu vai poļu valodā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt metodiskos norādījumus radurakstu pētniekiem 
un apkopot norādes par globālajā tīmeklī pieejamajiem resursiem. Lielākajam vairu-
mam arhīva klientu, kas vēlas sākt ģimenes vēstures pētīšanu, nav zināšanu un 
iemaņu šāda darba veikšanai. Latvijā praktiski nav speciālās literatūras, kas sniegtu 
ieteikumus, tādēļ to plānots darīt “radurakstu” ietvaros. 

Lai gan LvvA arhīvā pieejamas gandrīz visas par spīti biežajām varas maiņām, 
kariem un citiem postījumiem saglabātās baznīcu grāmatas, tomēr dažas izvestas 
ārpus Latvijas vai juku laikos nokļuvušas pie privātpersonām. Tādēļ, lai informācija 
būtu pilnīga, jāveic to dokumentu apzināšana, kas glabājas ārpus Latvijas vai pie 
mūsu valsts privātpersonām. Pēc apzināšanas jārisina jautājums par šo dokumentu 
kopiju iegūšanu.

Igauņu “Saaga” ierosina “radurakstus”

doma par “radurakstu” projektu radās 2005. gada maijā, kad ikgadējā Baltijas 
valstu arhīvistu tikšanās laikā Igaunijas kolēģi iepazīstināja ar savu projektu “Saaga”. 
Tā ir Igaunijas Nacionālā arhīva datubāze ģimenes vēstures pētīšanai, kas pieejama 
mājaslapā www.eha.ee/saaga. Tajā vērts ielūkoties, veicot ģenealoģiskus pētījumus 
par Igaunijas pierobežā dzīvojušām dzimtām. datubāzē ir digitalizēti Igaunijas 
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Igaunijas vēstures arhīvs Tartu.

Igaunijas vēstures arhīva lasītava.
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dokumentu digitalizācija Igaunijas vēstures arhīvā.
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evaņģēliski luteriskās baznīcas, Igaunijas Ortodoksālās baznīcas draudžu reģistri un 
draudzes locekļu saraksti, Igaunijas Nacionālajā arhīvā saglabātās vaku grāmatas. 
Līdzīgi kā plānots “radurakstu” projektā, datubāze bez maksas pieejama reģistrētiem 
lietotājiem.

Igaunijā aktīvi darbojas ģenealoģijas pētīšanas biedrība, kura izveidojusi luterāņu 
draudžu locekļu reģistru. Tajā iespējams meklēt arī pēc uzvārda, tad rezultātos 
norādīs visas draudzes, kurās bijuši cilvēki ar šādu uzvārdu. Arī šis reģistrs atrodams 
“Saaga” mājaslapā. Atliek vien cerēt uz entuziastu grupu Latvijā, kas vēlētos izveidot 
līdzīgu datu bāzi un savu pūliņu rezultātus darīt pieejamus arī citiem interesentiem. 

Jau 2005. gada 22. decembrī LvvA Centrālā fondu reģistra atklāšanā kā nākotnes 
iecere tika prezentēta arī projekta “raduraksti” ideja. Klātesošie varēja iepazīties ar 
piemēru – digitalizētus vienas draudzes baznīcu grāmatas gada ierakstus. Par projek-
ta aktualitāti un nepieciešamību liecina daudzie jautājumi arhīvu sistēmas mājaslapā 
pēc prezentācijas. Pat paradoksāli: daudz lielāka uzmanība bija pievērsta šai projekta 
iecerei, nevis Centrālajam fondu reģistram, kurā apkopotas ziņas par visu 15 valsts 
arhīvu fondiem. 

Ar prieku jāatzīmē, ka projekts guvis jaunās valdības atbalstu un minēts tās 
deklarācijā. Tos, kas vēlas pētīt savus radurakstus, bet nejūtas pietiekami droši, lai 
to paveiktu saviem spēkiem, varam nomierināt: arī turpmāk pētījumu varēs pasūtīt 
arhīvam. Tomēr tas ir ļoti laikietilpīgs un arī dārgs process, kura cena atkarīga no 
izmantoto lietu daudzuma, sagatavojot arhīva uzziņas, un iesniedzēja sniegto pamat-
datu precizitātes. 

Bet tos, kurus jau aizrāvusi sarežģītā, bet atklājumiem bagātā dzimtas pētniecība, 
gaidīsim virtuālajā lasītavā arhīvu sistēmas mājaslapā jau 2007. gada otrajā pusē.

Māra Sprūdža


