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pilsēta pilsētā
1946. gada 23. septembrī ventspilī, Loču ielā 12, ventspils zvejnieku sabiedrības 

telpās kopā sank 33 zvejnieki un valsts notāra klātbūtnē paraksta protokolu par 
zvejnieku arteļa dibināšanu. 2. oktobrī tas iegūst nosaukumu “Sarkanā bāka”, kuru 
turpmākajos gados dzird skaļi izskanam ne tikai ventspilī, bet arī visā Latvijā, jo 
saskaņā ar statistikas datiem artelis kļūst par vienu no saimnieciski spēcīgākajiem 
un lielākajiem bijušajā padomju republikā. airu laivas nomaina motorlaivas, 
motorlaivas – kuteri, kuterus – aizvien jaudīgāki un jaudīgāki kuģi, kurus cenšas 
aprīkot pēc iespējas labāk ar zvejniecību un zivju apstrādi saistītu funkciju izpildei. 
Tā kā kuģi dodas aizvien tālākās jūrās, tos tehniski aprīko arī dažādām militārām 
vajadzībām, piemēram, negaidītam uzbrukumam. zvejnieku vajadzības gan paliek 
tā kā aiz borta, jo visām tehniskajām ietaisēm uz kuģa vietas nepietiek. Kā atceras 
ilggadējais kolhoza priekšsēdētājs a. dekšinieks, ievērojot militārās prasības 
būvētajiem kuģiem bijis visai grūti veikt kādus uzlabojumus, lai pašu spēkiem 
atvieglotu un racionalizētu zvejnieku darbu.

Kolhozs kļūst par pilsētu pilsētā, kas pastāvēšanas beigu posmā apvieno jau 
teju divus tūkstošus strādājošo, neskaitot viņu ģimenes locekļus. ar laiku kolhozs 
top pašpietiekams ne tikai attiecībā uz darbu, jo tiek attīstītas visas nepieciešamās 
ražotnes sevis nodrošināšanai. Kolhoznieku ģimenēm būvē daudzstāvu dzīvojamo 
namu masīvu un piešķir kredītus individuālo dzīvojamo māju celtniecībai, bērni 
nodrošināti ar savu bērnudārzu un skolu. Kolhoza paspārnē darbojas bibliotēka, 
klubs, neskaitāmi pulciņi, kori, sporta sekcijas, piepildot kultūras un atpūtas 
vajadzības. Kolhozam ir savs medpunkts, masieris, zobārsts un frizieris.

Kolhoza vēsturē īpaši jāpiemin 1988./1989. gada mija – lai arī pilnsapulču 
protokolus šķir tikai daži mēneši, pienākušas atmodas laika lielās pārmaiņas un 
šķiet, ka runa ir par divām pilnīgi atšķirīgām saimniecībām. 1988. gada pēdējā 
protokolā visi vienbalsīgi joprojām uzsver lielos nozvejas apjomus, pieaugošās kuģu 
iespējas, kolhoza izaugsmi, kolhoznieku ieguldījumu. Savukārt 1989. gada pirmais 
protokols atklāj pavisam citu ainu – neadekvāto nozvejas apjomu iztukšotu jūru, 
piedrazotu kolhoza teritoriju ar noplukušiem uzsaukumiem darba tautai, tikpat 
noplukušiem un slikti saremontētiem kuģiem, kas, jūrā satiekot zviedru kuģi, liek 
zvejniekiem nosarkt. 
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1992. gada martā, 46 gadus kopš kolhoza dibināšanas, zvejnieki pulcējas atkal. 
Tikai šoreiz mērķis ir izlemt, ko darīt ar milzīgo, tikko neatkarību atguvušajai 
Latvijas valstij par saimnieciski nepiemērotu kļuvušo veidojumu. uz kolhoza bāzes 
dibina paju sabiedrību, taču arī tā spēj pastāvēt tikai dažus gadus un sairst daudzos 
sīkos privātos uzņēmumos. 

2006. gadā, 60 gadus kopš kolhoza dibināšanas, zvejnieku kolhozs “Sarkanā 
bāka” jau iegrimis aizmirstībā bijušo darbinieku nodzeltējušos fotoalbumos un 
atmiņās. Lielai daļa no jaunākās paaudzes vairs nav saprotams nedz pats kolhoza 
jēdziens, nedz “Sarkanās bākas” nozīme pilsētas attīstībā daudzu gadu garumā. 

Kas pusgadsimta laikā ir noticis ar ventspils zvejniekiem, jūru un zivju lomiem? 
Kas mainījies zvejnieku dzīvesveidā un attieksmē pret jūru? Kā mainījusies jūrai 
ne tik tuvu esošās sabiedrības daļas attieksme pret zvejniekiem? Kā zvejnieku 
ietekmējušas divas nozīmīgas varas maiņas salīdzinoši īsā laika posmā – padomju 
okupācijas režīms un neatkarīgas Latvijas valsts izveidošana? Kas bija zvejnieku 
kolhozs – kļūda, izvēloties saimniekošanas formu, vai tomēr sava laika un vietas 
labākais un piemērotākais sasniegums? Lai uz šiem jautājumiem atbildētu, 
2006./2007. gada mijā ventspils Piejūras brīvdabas muzeja un ventspils zonālā 
valsts arhīva speciālisti nolemj apvienoties kopējam darbam. 

zvejnieku kolhozs “Sarkanā bāka” ir labs piemērs tam, cik atšķirīgas mēdz būt 
versijas par vienu vēstures faktu, informācija par kuru atrodama tik daudzās un 
dažādās vietās – gan Latvijas valsts arhīva fondos, gan ventspils zonālajā valsts 
arhīvā, gan ventspils Piejūras brīvdabas muzejā, gan bijušo kolhoza darbinieku 
un viņu ģimenes locekļu atmiņās un albumos. Šobrīd noslēdzies kopējā darba 
pirmais posms – apzināti muzejā un arhīvā esošie materiāli un izveidota izstāde, 
kas līdz 2008. gada aprīlim aplūkojama ventspils Piejūras brīvdabas muzeja telpās. 
Tās nosaukums – “Caur tīkla aci”, kā iespēja caur nelielu spraudziņu ielūkoties 
kolhoza vēsturē ar mērķi rosināt muzeja apmeklētāju pašu mēģināt rast atbildes uz 
minētajiem jautājumiem.

darba otrajā posmā paredzēta apjomīgāka publikācija, apvienojot arhīva 
uzkrātās kolhoza darbības dokumentārās liecības ar muzeja krājumā esošām ziņām 
un bijušo kolhoznieku atmiņu pierakstiem. Izmantojot bagātīgo materiālu, arhīvs 
iecerējis arī sagatavot izglītojošu nodarbību skolēniem, meklējot skaidrojumu 
jēdzienam “kolhozs” un tā saimniekošanas īpatnībām.  

2007. gada 27. aprīlī reizē notiek divu – ventspils Mākslas skolas audzēkņu 
darbu un “Sarkanās bākas” vēstures – izstāžu atklāšana. Kamēr 14 gadus kolhoza 
priekšsēdētāja amatā nostrādājušais alfrēds dekšinieks dalās atmiņās par kolhoza 
ikdienas dzīvi, Mākslas skolas meitenes zīmē viņa portretus, kas noslēgumā 
stāstniekam tiek pasniegti kā dāvana. Pati “Sarkanajai bākai” veltītā izstāde 
nesniedz konkrētas atbildes par to, kāda tad īsti bija kolhoza misija un devums visā 
tā pastāvēšanas laikā. Tā dod iespēju meklēt atbildes pašam un ir kā aicinājums 
visiem cilvēkiem, kas reiz piedalījušies kolhoza ikdienā, ne tikai dalīties atmiņās, 
bet arī papildināt ekspozīciju ar jauniem materiāliem. Kolhoza atstātās pēdas pilsētā 
jūtamas vēl joprojām – kā tagadējais teātra nams “Jūras vārti”, kā dzīvojamais 
masīvs Poruka ielas rajonā, kā koris “Līvzeme”, kā bijušo “bācenieku” kopības 
sajūta un arī lepnums.

visu izstādes laiku muzejā televizora ekrānā aplūkojama arī tās digitālā versija, 
kuru nepārtraukti papildina bijušo “bācenieku” nestie fotoattēli. 

Inga Upaciere
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noslēdzies projekts “baltijas saites”
2007. gada 29.–31. oktobrī ar konferenci dānijā noslēdzās starptautiskais arhīvu 

sadarbības projekts “Baltijas saites” (Baltic Connections). Projektā līdzdarbojās astoņu 
Baltijas jūras valstu – dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, vācijas 
un zviedrijas – nacionālie un vēstures arhīvi, kā arī Nīderlandes Nacionālais arhīvs, 
pēc kura iniciatīvas šis darbs 2005. gada septembrī tika uzsākts. Projekta mērķis bija 
apkopot ziņas par arhīvu fondiem, kas satur avotus par Baltijas jūras tirdzniecības 
un kuģniecības vēsturi laika periodā starp 1450. un 1800. gadu, kad Nīderlande šajā 
reģionā spēlēja galvenā rietumu tirdzniecības partnera lomu.

Šī bija jau trešā dalībvalstu pārstāvju tikšanās. Iepazīšanās reizē hāgā 2005. 
gada 14.–16. februārī darba grupa vienojās par precīziem projekta tematiskajiem un 
hronoloģiskajiem ietvariem, kā arī par fondu aprakstu veidošanas pamatprincipiem. 
Noslēdzot sagatavošanās posmu, 2006. gada 1.–3. februārī arhīvisti pulcējās rīgā, 
kur sīkāk analizēja galvenās aprakstu veidošanas problēmas un apsprieda virtuālās 
izstādes izveidi. Savukārt noslēguma konferences laikā Latvijas valsts vēstures 
arhīva un Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas pārstāvji valda Pētersone, Gatis 
Karlsons, Māra Sprūdža un Kārlis zvirgzdiņš kopā ar citiem projekta dalībniekiem 
izmantoja iespēju iepazīties ar dānijas Nacionālo arhīvu Kopenhāgenā. Šī pasākuma 
centrālais notikums norisinājās elsinoras pilī, kur, klātesot iesaistīto valstu 
vēstniekiem, tika izvērtēti projekta rezultāti un svinēti arhīvu ceļveža1 atvēršanas 
svētki. 

angļu valodā veidotais arhīvu ceļvedis ir taustāmākais un vārda burtiskākajā 
nozīmē arī svarīgākais darba rezultāts, kas aptver trīs sējumus uz kopumā 2320 
lappusēm. Tajā iekļauta informācija par 982 fondiem un dokumentu kolekcijām 
127 arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kas atrodas projektā iesaistītajās valstīts, kā 
arī Krievijā. Materiāls sadalīts pa sējumiem pēc valstīm alfabēta kārtībā: pirmajā 
sējumā iekļauta dānija, Igaunija, Somija, vācija, otrajā sējumā – Latvija, Lietuva, 
Nīderlande; trešajā – Polija, Krievija un zviedrija. Savukārt katras valsts ietvaros 
materiāli grupēti pēc pilsētu un tajās atrodošos krātuvju nosaukumiem, bet 
atsevišķu krātuvju ietvaros – pēc fondu nosaukumiem. īpaši daudzskaitlīgi ir 
apraksti par vācijā, Nīderlandē un zviedrijā uzglabātajiem materiāliem. Latvijas 
valsts vēstures arhīva ieguldījums šai publikācijā par 15.–18. gs. tirdzniecības un 
kuģniecības vēstures izpētes avotiem ir 32 fondu apraksti uz astoņdesmit piecām 
lapām.

ISad(G) standartā balstītie apraksti sniedz vispārīgas ziņas par arhīva fondu, 
fondraža un dokumentu vēsturi, norādes uz vērtīgāko pētniecisko literatūru, kā 
arī izvērstu informāciju par fonda ietvaros meklējamajiem tematiski nozīmīgajiem 
dokumentiem. Tā kā projekta idejas autori un organizatori no Nīderlandes 
Nacionālā arhīva interešu fokusā bija cēluši savas valsts un arī visa Baltijas reģiona 
kopīgajā vēsturē tik nozīmīgo jūrniecības un tāltirdzniecības tematiku, tad projekta 
gaitā tika apzināti materiāli galvenokārt par kuģniecību, navigāciju, ostu darbību, 
tirdzniecības kravu apjomu, saturu un virzieniem, kā arī par grāmatvedību un 
muitām. arhīva ceļvedis sniedz plašu informāciju arī par tirdzniecības likumdošanu, 
diplomātiju, ekonomiskās dzīves organizācijas formām un tajā iesaistīto personu 
prosopogrāfiju un migrāciju, naudas un banku lietām, tehnoloģiju un kultūras 
transfēru u.c. ar tirdzniecību vēl netiešāk saistītām lietām.2
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Starptautiskā arhīvu ceļveža 
“Baltic Connections” izdevums trīs sējumos.
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reizē šis izdevums sniedz arī plašu pārskatu par Baltijas jūras reģiona arhīvu 
ģeogrāfiju, netieši atspoguļojot šajā jomā pastāvošo daudzveidību, katras valsts 
īpatnējo un atšķirīgo arhīvu sistēmu, kā arī visai izteiktās atšķirības uzziņu 
sistēmas attīstības līmenī. Neraugoties uz to, var apgalvot, ka darba rezultātā 
fondu apraksta formā tika sasniegta visai liela vienveidība. Šajā ziņā galvenie 
nopelni pienākas grāmatas izdevējiem un redaktoriem, Nīderlandes arhīvistiem 
un pētniekiem Lennartam Besam, edai Frankotai un hanno Brandam. Pēdējais 
no viņiem – Groningenas universitātes hanzas studiju centra zinātnieks hanno 
Brands izdevuma ievadā devis arī koncentrētu pārskatu par tirdzniecības attīstību 
Baltijas jūrā, tās politiskajiem un ekonomiskajiem ietvariem un holandiešu faktoru, 
sākot ar hanzas laikmetu līdz pat 18. gs. beigām.3

Savukārt katru sējumu noslēdz sīki izstrādāts ģeogrāfisko nosaukumu rādītājs, 
kas daļēji atvieglina šā milzīgā izdevuma izmantošanu. apzinoties grūtības, 
kas saistītas ar iespēju pamatīgi iepazīt plašo materiālu, un arī to, ka grāmatas 
metiens ir visai ierobežots, īpaši jāuzsver, ka arhīvu fondu apraksti pieejami arī 
tiešsaistes datubāzē Nīderlandes kolēģu uzturētajā projekta mājaslapā (http:/www.
balticconnections.net/) sadaļā “Archival Guide”. datubāze piedāvā gan vienkāršo, gan 
izvērsto meklēšanu un plašas pārlūkošanas iespējas gan pēc materiālu hronoloģijas, 
gan pēc to uzglabāšanas vietas un tajos atspoguļoto norišu ģeogrāfijas, gan pēc 
avotu sarakstīšanas valodas, gan arī pēc brīvi izvēlētiem meklēšanas vārdiem un 
terminiem. Tādējādi iespējams meklēt un pēc vajadzības iepazīties ar paplašinātu 
informāciju par interesējošās valsts vai arhīva dokumentiem. Tiešsaistes datubāzei 
turklāt ir vēl arī cits pluss – to iespējams papildināt un pilnveidot.

Projekta mājaslapu bagātina virtuālā izstāde (sadaļa “Exhibition”), kas piedāvā 
iepazīties ar saturiski un vizuāli interesantākajiem šīs vēstures dokumentiem – 
kopumā 52 attēliem, no kuriem gandrīz puse – 24 attēli – ir ievietoti arī grāmatā. No 
Latvijas virtuālajai izstādei izvēlēti 7 attēli.

rezumējot var teikt, ka projekts ir unikāls ar tajā iesaistīto valstu un arhīvu 
plašo loku un ar sākotnēji necerēto rezultātu vērienu, kas ievērojami atvieglinās un 
veicinās Baltijas jūras reģiona kopīgās vēstures izpēti. Nenoliedzami projekts bija 
vērtīgs arī Latvijas valsts vēstures arhīvam, jo gūta pamatīga pieredze starptautiskā 
fondu aprakstījuma standarta izmantošanā. Lai arī projekts aptvēra vien nelielu 
daļu no Lvva fondiem, tā rezultātus varēs izmantot tālākajā darbā, pilnveidojot 
arhīva uzziņu sistēmu un sastādot fondu rokasgrāmatu.

Kārlis Zvirgzdiņš

atsauces un piezīmes
1 Brand, h. Bes, L., Frankot, e., hanno, h. (eds.). Baltic Connections: Archival Guide to the Maritime 

Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands), 1450–1800. Leiden; 
Boston: Brill, 2007.

2 Projekta tematiskos atslēgvārdus sk. izdevuma I sējumā, xxxv-xxxvi lpp., arī internetā: http:/
www.balticconnections.net/index.cfm?article=Subject+covered+by+the+database.  

3 Brand, h. Baltic Connections: Changing Patterns in Seaborne Trade (c. 1450–1800). In: Baltic 
Connections: Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including 
the Netherlands), 1450–1800. vol. I. P. 1–23 (sk. arī internetā: http:/www.balticconnections.net/
index.cfm?article=Baltic+Sea+Trade).
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grāmatas “aizvestie. 1949. gada 25. marts” un grāmatas 
“aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtotā izdevuma 

atvēršana
2007. gada 15. novembrī rīgas Latviešu biedrības namā tika atvērta Latvijas 

valsts arhīvā sagatavotā grāmata “aizvestie. 1949. gada 25. marts”, kā arī prezentēts 
grāmatas “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtotais izdevums. 

uz svinīgo pasākumu tika aicināti Latvijas politiski represēto apvienības nodaļu 
un klubu pārstāvji, ārvalstu diplomāti, valdības un Saeimas pārstāvji, arhīvu kolēģi 
un vēsturnieki. 

Pasākumu atklāja un uzrunu teica valsts prezidents valdis zatlers. Grāmatas 
nozīmi uzsvēra arī Ministru prezidents aigars Kalvītis. Latvijas valsts arhīva 
direktore daina Kļaviņa pateicās Latvijas vēsturnieku komisijai un Ministru 
kabineta komisijai par atbalstu grāmatu sagatavošanā un izdošanā. 

Pēc tam valsts prezidents grāmatu “aizvestie. 1949. gada 25. marts” pasniedza 
56 Latvijas politiski represēto apvienības nodaļu pārstāvjiem un unikālo 1949. gada 
25. marta fotogrāfiju autoriem Jānim Indrikam un elmāram heniņam. 

Pasākuma otrajā daļā koncertu sniedza rīgas doma kora skolas zēnu koris 
diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā. 

Latvijas valsts prezidents v. zatlers atklāj grāmatas “aizvestie. 1949. gada 25. marts” 
un grāmatas “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtotā izdevuma 

atvēršanas svētkus.  J. Krūmiņa foto.
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Latvijas valsts arhīva direktore d. Kļaviņa dāvina grāmatas “aizvestie. 
1949. gada 25. marts” un “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtoto izdevumu 

Latvijas valsts prezidentam v. zatleram.  J. Krūmiņa foto.

Latvijas valsts prezidents v. zatlers pasniedz grāmatas “aizvestie. 
1949. gada 25. marts” un “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtoto izdevumu 

Politiski represēto apvienības nodaļu pārstāvjiem.  J. Krūmiņa foto.
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Grāmatas “aizvestie. 1949. gada 25. marts” I un II daļas veidotāji ir Latvijas 
valsts arhīva darbinieki: a. Āboliņa, a. Kalnciema, z. Kārkliņš, d. Kļaviņa, 
e. Pelkaus, J. riekstiņš, I. Šķiņķe (projekta vadītāja), L. Strazdiņa, I. zemļanskis. 

Grāmatā publicēts vēsturiskais pētījums par Latvijas iedzīvotāju deportāciju 
1949. gada 25. martā (J. riekstiņš) un 69 tematiski un konceptuāli nozīmīgākie 
Krievijas Federācijas arhīvu un Latvijas valsts arhīva dokumenti par Baltijas valstu 
iedzīvotāju deportācijas organizēšanu, norisi un izsūtītajiem specnometinājumā 
(a. Kalnciema), kā arī Latvijas iedzīvotāju deportācijas plānošanas un norises 
atspoguļojums kartēs (I. Šķiņķe). Grāmatā apkopoti un analizēti Latvijas valsts 
arhīva datubāzes “1949. gada 25. martā no Latvijas deportētie iedzīvotāji” dati 
(a. Āboliņa, a. Kalnciema, d. Kļaviņa, J. riekstiņš, I. Šķiņķe) un publicēts 1949. 
gada 25. martā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts, kurā sniegtas īsas ziņas no 
Latvijas valsts arhīva lietu dokumentiem par katru izsūtīto cilvēku.

vēsturiskais pētījums, datu struktūranalīze, dokumentu sadaļas ievads un 
dokumentu virsraksti tulkoti angļu valodā.

Aija Kalnciema

Latvijas valsts prezidents v. zatlers un grāmatas “aizvestie. 
1949. gada 25. marts” un “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” atkārtotā izdevuma 

atvēršanas svētku pasākuma dalībnieki.  J. Krūmiņa foto.
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konference astanā
Saskaņā ar Starptautiskās arhīvu padomes eirāzijas (EURAZICA) nodaļas darba 

plānu ar Kazahstānas republikas valdības atbalstu 2007. gada 7. novembrī astanā 
notika nodaļas astotā konference.

Konferencē valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls un daļas vadītāja Inta 
Feldmane kopā ar Polijas arhīvu pārstāvjiem piedalījās novērotāju statusā.

eirāzijas nodaļas darba kārtībā galvenais jautājums bija nodaļas dalībvalstu 
arhīvu kopīgie projekti: 1) arhīvu normatīvo dokumentu datubāzes izveide; 
2) eirāzijas nodaļas dalībvalstu arhīvistu kvalifikācijas paaugstināšanas semināra 
“arhīva dokumentu informācijas klasifikācija” organizēšana sadarbībā ar citām 
valstīm un Starptautisko arhīvu padomi; 3) gatavošanās XvI Starptautiskajam 
arhīvu kongresam Kuala-Lumpurā.

arhīvu normatīvo dokumentu datubāzi veido visas Starptautiskās arhīvu 
padomes nodaļas. datubāze domāta gan arhīvistu, gan sabiedrības informēšanai 
par normatīviem arhīvu jomā un labākās pieredzes popularizēšanā.

Interesanti bija dalībvalstu arhīvu nozares vadītāju ziņojumi par paveikto gada 
laikā kopš pagājušās eirāzijas nodaļas konferences. arhīvu vadītāji ierosināja veidot 
arī informācijas sistēmu par personāla dokumentu glabāšanas vietām, kas ir aktuāli 
sociāli tiesisko izziņu sagatavošanai, īpaši par PSrS laika jaunceltnēm, piemēram, 
Baikāla−amūras dzelzceļu, jaunapgūtajām zemēm u.c.

eirāzijas nodaļas vadītājs, Krievijas Federālā arhīvu dienesta vadītājs v. Kozlovs 
informēja, ka Starptautiskā arhīvu padome ir uzdevusi sagatavot kongresam 
ziņojumu par arhīviem demokrātisko pārkārtojumu laikā un lūdza iesniegt faktisko 
materiālu, aizpildot izsūtītās anketas.

Galvenais uzdevums mūsu dalībai eirāzijas nodaļas konferencē bija gūt atbalstu 
dokumentu apzināšanai nodaļas dalībvalstu arhīvos, lai Latvijas arhīvi izpildītu 
Kultūras ministrijas rīcības plānu “valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. 
gadam. Nacionāla valsts”.

Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgizstāna, ukraina, armēnija un Krievija piekrita 
veikt Latviju interesējošo dokumentu apzināšanu, gaidot attiecīgu informāciju arī 
no mūsu puses par viņu valstīm.

Sarunās ar Krievijas arhīvu vadību panācu labvēlīgu sapratni un atbalstu arī 
kino dokumentu (rīgas kinostudijā uzņemtajām filmām) iegūšanā no citām, ne ar 
arhīvu nozari saistītām institūcijām.

Otrs pasākums bija starptautiska zinātniski praktiska konference “elektroniskā 
dokumentu aprite un arhīvs”. Konferencē tika apspriestas šādas tēmas: dokumentu 
digitalizācija un ar to saglabāšanu saistītie jautājumi; elektroniskais paraksts un 
elektroniskie dokumenti (normatīvie akti, izvērtēšana, saglabāšanas juridiskie 
aspekti); elektroniskā arhīva izveide un arhivēšanas veidi; elektronisko lietvedības 
sistēmu riska faktori, to izvērtēšana un sistēmu testēšana.

Konferencē I. Feldmane nolasīja ziņojumu par Latvijā spēkā esošiem tiesību 
aktiem, kas saistīti ar informācijas sistēmās dokumentēto datu un elektronisko 
dokumentu arhivēšanu, izvērtēšanu un nodošanu valsts arhīvos glabāšanā, kā arī 
par to izpildi praksē.

Ļoti noderīga bija informācija par Baltkrievijas arhīvistu pieredzi sistēmu 
testēšanā un viņu arhīvu lomu e-paraksta un e-dokumenta validācijas procesā. 
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Interesants elektronisko datu arhivēšanas modelis ir Polijā. referenti no Kazahstānas 
iepazīstināja ar sistēmas “valsts institūcijas elektroniskais arhīvs” ieviešanu, 
speciālām arhīvu tehnoloģijām. Tika apspriests jautājums arī par elektronisko 
dokumentu drošību to aprites laikā.

visiem dalībniekiem tika prezentēta jaunuzceltā Kazahstānas Nacionālā arhīva 
ēka. Tās kopplatība 12 725 m2, un glabātava atgādina pusi olas deviņu stāvu 
augstumā. Katrā stāvā ir divas glabātavas 300 m2 katra. administratīvais korpuss 
ir četru stāvu. Tā pirmajā stāvā – ēdnīca, dokumentu pieņemšana. Pārējos stāvos 
komfortabli kabineti, lasītava, konferenču zāle, kino zāle, laboratoriju bloks ar 
digitalizācijas, restaurācijas un mikrofilmēšanas nodaļām. Ēka arhīvistiem nodota 
ar pilnīgu tehnisko aprīkojumu. visā ēkā ir klimata uzturēšanas un kontroles 
sistēma, automātiskā signalizācijas un ugunsdrošības sistēma, bet katrā glabātavā 
autonomas gāzes dzēšanas sistēmas.

Ir radīti visi apstākļi, lai nodrošinātu tautas vēsturiskās atmiņas − doku-
mentu – saglabāšanu simt gadu uz priekšu, jo ar dokumentiem aizpildīta ir 
apmēram tikai 1/3 glabātavu. arhīvā strādā vairāk nekā 50 arhīva speciālistu un 30 
tehnisko darbinieku. Interesanta ir arhīvu struktūra:

− Nacionālā arhīva fonda formēšanas dienests;
− Nacionālā arhīva fonda uzskaites dienests;
− Saglabāšanas dienests, kurā ir lielākais speciālistu skaits − 17 cilvēki;
− Nacionālā arhīva fonda izmantošanas dienests;
− ekspluatācijas − tehniskais dienests.

Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls (otrais no labās) 
kopā ar Kazahstānas arhīvu vadītājiem. 
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Interesants un moderns ir koridoru un nišu noformējums, izmantojot digi-
talizētus dokumentus, kā arī izstāžu zāles tehniskās iespējas atraktīvi iepazīstināt 
skatītāju ar izstādes materiāliem.

Pārrunājot ar Kazahstānas kolēģiem viņu arhīvu likumu, atzinu, ka mūsu arhīvu 
likumprojektā būtu jāiekļauj norma, ka Nacionālā arhīva fonda sastāvdaļa ir arī to 
dokumentu kopijas, kuri glabājas citās valstīs un atbilstoši starptautiskajām tiesību 
normām jāatdod atpakaļ. Būtu jāizdiskutē, vai likumprojektā jānosaka konsultatīvo 
komisiju (Centrālā ekspertu un zinātniski metodiskā) galvenās funkcijas un 
sastāvs.

Pēdējā dienā devāmies ekskursijā uz Kazahstānas mērogos netālo sanatoriju un 
kūrorta rajonu Borovoje, kas atradās tikai 300 km no galvaspilsētas.

Kolēģi konferences dalībniekus iepazīstināja ar Kazahstānas pirmā prezidenta 
bijušo rezidenci (muzeju − arhīvu) un izstādi par valsts izveidošanas gaitu pirms 16 
gadiem un attīstību. Notika ekskursija pa astanu, kura kā galvaspilsēta ir tikai 10 
gadus. Pēdējos septiņos gados izveidota valsts simbolika un pārvaldes infrastruktūra 
ar kultūras un izglītojošām celtnēm pilsētas ziemeļu daļā, kurā pirms tam bija stepe 
un ganījās meža dzīvnieki.

Šobrīd svarīgākais ir ar aktīvu rīcību turpināt iesākto, lai nebūtu pārtraukuma 
sadarbībā, ko izraisīja finanšu resursu nepietiekamība.

      Valdis Štāls

korespondences izdevuma 
“krišjānis valdemārs. lietišķā un privātā sarakste” 

otrā sējuma “vēstules krišjānim valdemāram” 
atvēršana

2008. gada 16. janvārī Latvijas valsts vēstures arhīvā notika korespondences 
izdevuma “Krišjānis valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules 
Krišjānim valdemāram” atvēršanas svētki.

Pasākumu atklāja un vadīja Latvijas universitātes asociētā profesore, izdevuma 
zinātniskā redaktore Dr. hist. vita zelče, atsaucot atmiņā projekta idejas rašanās 
laiku 80. gadu beigās, projekta uzsākšanu 1994.–1995. gadā un sākotnējās grūtības. 
Pasākuma vadītāja īsi pastāstīja par projekta realizācijas gaitu un nozīmīgākajiem 
atskaites punktiem – 1997. gadā arhīvs izdeva epistulārā izdevuma pirmo sējumu 
ar Krišjāņa valdemāra rakstītām vai diktētām 575 vēstulēm, 2007. gadā publicēja 
un 2008. gada sākumā savu atvēršanu piedzīvoja vēstuļu izdevuma otrais sējums ar 
Krišjānim valdemāram adresētām 748 vēstulēm. Dr. hist. vita zelče atzina, ka tas ir 
liels gandarījums projektā iesaistītajiem speciālistiem un atbalstītājiem, kā arī visas 
Latvijas sabiedrības sasniegums vēstures avotu apzināšanā un publicēšanā.

Projekta ietvaros notikušo starpvalstu sadarbību nedaudz ieskicēja Latvijas 
valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs rižovs, atzīmējot, ka, jau strādājot 
pie izdevuma pirmā sējuma, veiksmīga sadarbība izveidojās ar pārstāvjiem no 
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Latvijas valsts prezidents v. zatlers atklāj grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkus.  J. Krūmiņa foto.

Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrais sējums “vēstules Krišjānim valdemāram” u.c. 

publikācijas.  J. Krūmiņa foto.
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Izglītības un zinātnes ministre T. Koķe grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkos.  J. Krūmiņa foto.

Latvijas valsts vēstures arhīva direktors N. rižovs grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkos.  J. Krūmiņa foto.
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Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors v. Štāls grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkos.  V. Kvaskovas foto.

Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietniece v. Pētersone grāmatas “Krišjānis 
valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkos.  J. Krūmiņa foto.
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 Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita zvidriņa grāmatas “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules Krišjānim valdemāram” 

atvēršanas svētkos.  V. Kvaskovas foto.

Grāmatas “Krišjānis valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules 
Krišjānim valdemāram” veidotājas (no labās) P. Pētersone, v. Kvaskova un Latvijas Kultūras 

fonda priekšsēdētājs P. Bankovskis.  V. Zelčes foto.
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Latvijas valsts vēstures arhīva direktors N. rižovs  un izdevuma “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” finansiālais atbalstītājs Parex banka prezidents v. Kargins 

grāmatas atvēršanas svētkos.  V. Kvaskovas foto.

Grāmatas “Krišjānis valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma “vēstules 
Krišjānim valdemāram” maketētājs: O. Jūrmalnieks un literārā redaktore I. Jansone 

atvēršanas svētkos.  V. Kvaskovas foto.
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Krievijas un Igaunijas dokumentu krātuvēm, tā turpinājās arī otrā sējuma tapšanas 
laikā. direktors pateicās par igauņu un krievu kolēģu atbalstu un izteica cerību arī 
turpmāk tikpat sekmīgi sadarboties ar sava aroda pratējiem kaimiņvalstīs.

Pasākuma goda viesis bija Latvijas valsts prezidents valdis zatlers, kurš 
norādīja uz vēstures pētīšanas nozīmību un nepieciešamību publicēt dokumentāros 
materiālus, reizē arī atgādinot, ka valsts vēsture un kultūra ir pašas tautas rokās, 
tāpat kā tautas spēja to apzināties. valsts prezidents uzsvēra izglītības vietu un 
lomu sabiedrības attīstībā, atzīmējot, ka jebkura jaunizdotā grāmata ir būtisks 
atspaids izpratnes par Latvijas vēsturi padziļināšanā, nozīmīgs palīgs ikdienas 
darbā pedagogiem un neatsverams informācijas avots Latvijas jaunākajai paaudzei, 
kā arī izteica cerību, ka Krišjānis valdemārs spēs iedvesmot ikvienu klātesošo, lai 
vairotu interesi par Latvijas vēsturi.

Svinīgu runu teica arī Latvijas republikas izglītības un zinātnes ministre Tatjana 
Koķe, atzīmējot Krišjāņa valdemāra interesi un pūles izglītības veicināšanā un 
kvalitatīvākas, uz ekonomiskiem panākumiem orientētas apmācības ieviešanā, 
kā arī atzina, ka šīs vēstules noderēs gan skolēniem, gan studentiem, gan citiem 
zinātkāriem cilvēkiem kā iedvesmas un zināšanu avots un sniegs ieskatu šīs dižās 
personības domās, spriedumos un attīstības alkās.

Savukārt Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita zvidriņa norādīja, ka šis ir 
būtisks atskaites punkts ne tikai arhīvu darbā, bet arī Latvijas kultūras un zinātnes 
dzīvē, kas apliecina, ka arhīvistiem ir sava un īpaša loma Latvijas kultūras dzīves 
veidošanā. Pasākuma viešņa izteica cerību, ka interneta un elektronisko informācijas 
nesēju laikmetā arhīva apstrādātā un publicētā Krišjāņa valdemāra sarakste gan 
tradicionālā, gan, iespējams, elektroniskā formātā veidos kultūras mantojuma un 
zinātnisko bibliotēku zelta fondu.

Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls, sveicot projekta realizētājus 
ar Krišjāņa valdemāra epistulārā mantojuma publikācijas projekta noslēgumu, 
uzsvēra, ka izdevums “Krišjāņa valdemāra lietišķā un privātā sarakste” pieder 
pie nozīmīgākajām vēstures dokumentu publikācijām Latvijā pēdējās desmitgades 
laikā.

Turpinājumā projekta vadītāja, Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietniece 
Dr. hist. valda Pētersone pastāstīja, ka līdzās grāmatai “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” dienasgaismu ieraudzījis arī žurnāla “Latvijas arhīvi” 
2007. gada 4. numurs, kurā ietverti raksti par Krišjāņa valdemāra vecāko brāli 
arhivāru Indriķi (heinrihu) valdemāru, jaunāko māsu 19. gadsimta otrās puses 
latviešu sentimentālās prozas rakstnieci Mariju valdemāri–Naumani–Medinsku 
un sievu – baltvācu rakstnieci un misionāru kustības aktīvisti Luīzi valdemāri, 
kā arī sniegts ieskats Latvijas valsts vēstures arhīva Krišjāņa valdemāra fonda 
dokumentos un Maskavas arhīvos jaunatrasto vēstuļu publikācijās.

un reizē ar minētajiem izdevumiem klajā nācis arī žurnāla “Latvijas arhīvi” 
grāmatu sērijas “vēstures avoti” piektais sējums “dāvida Grīntāla atmiņas par 
Krišjāni valdemāru”. Projekta vadītāja īsi informēja par to, ka dāvidu Grīntālu un 
Krišjāni valdemāru vienoja pārliecība par latviešu tautas līdztiesību ar citām tautām 
un latviešu nacionālo un sociālo emancipāciju un vēlme īstenot šo pārliecību. viņu 
dzīves ceļi krustojās 19. gadsimta 60. gados Sanktpēterburgā, kur abi kļuva par 
Sanktpēterburgas latviešu kopienas organizētājiem, tās sabiedriskās un kultūras 
dzīves vadītājiem.
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Kā pateicību par ieguldījumu šā projekta realizācijā Dr. hist. valda Pētersone 
un Latvijas valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs rižovs dāvināja grāmatas un 
saņēma apsveikumus no klātesošajiem.

Noslēgumā Dr. hist. vita zelče aicināja apskatīt izdevuma atvēršanai veltīto 
dokumentu izstādi “Jaunlatvieši”, kurā iekļauti unikāli dokumenti, kas glabā 
liecības par leģendārā laikraksta “Pēterburgas avīzes” redakcijas darbu, Krievijas 
impērijas varas iestāžu represijām pret jaunlatviešiem, rīgas Latviešu biedrības un 
rīgas Latviešu labdarības biedrības dibināšanu un Krišjāņa valdemāra dzīvi un 
veikumu, kā arī novēlēja visiem klātesošajiem spēku un izturību kopējā darbā.

Linda Stūrīte

www.latvijasarhivi.lv
Jau vairākus mēnešus “Latvijas arhīvi” lasītāji var izmantot žurnāla mājaslapas 

atjaunoto versiju. To izstrādāja SIa “Profero” (līdz šim pazīstama kā izdevniecības 
“Tapals” IT daļa “Nordik IT”) kolektīvs (valdes priekšsēdētāja Inga Ķere, tehniskais 
direktors – Normunds Pētersons).

Lapas karte tematiski iedalīta divās grupās: pirmajā atrodama informācija par 
žurnāla veidotājiem, par publicēšanai paredzētiem rakstiem izvirzītajām prasībām 
un izdevuma iegādes iespējām. Tā, piemēram, pirmās grupas sadaļā “Kontakti” 
norādīta žurnāla redakcijas adrese un telefona numuri, bet, apmeklējot sadaļu “Par 
mums”, var iepazīt žurnāla “Latvijas arhīvi” redakcijas padomes (redkolēģijas) 
un redakcijas sastāvu, kā arī uzzināt izdevuma tematiskās nostādnes – publicēt 
zinātniskus rakstus par arhīvzinātni un arhīvu darba pieredzi, vēstures avotu 
(īpaši arhīvu dokumentu) pētniecības rezultātā tapušus zinātniskus rakstus par 
dažādiem Latvijas vēstures jautājumiem, kā arī zinātniski sagatavotas vēstures 
avotu publikācijas. Tālāk uzsvērts, ka žurnālā iekļauta jaunākā informācija par 
svarīgākajām norisēm Latvijas valsts arhīvu dzīvē, jaunākajām grāmatām, raksti 
par Latvijas arhīvu attīstībā un vēstures zinātnē nozīmīgām personībām, Latvijas 
valsts arhīvu dzīves hronika. 

Žurnāla potenciālajiem autoriem var ieteikt apmeklēt mājalapas pirmās grupas 
sadaļu “Publicēšanās iespējas” un iepazīties ar zinātnisko rakstu noformējumam 
izvirzītajām prasībām un avotu un literatūras atveides principiem atsaucēs. 
Savukārt sadaļā “Iegāde” norādīts, kādi žurnāla numuri un par kādu cenu vēl 
nopērkami Latvijas valsts vēstures arhīvā. 

Mājaslapas kartes otrajā tematiskajā grupā dota iespēja elektroniskā versijā 
iepazīt žurnāla saturu. Jau lapu atverot, apmeklētājs redz jaunākā žurnāla vāka 
attēlu un var izlasīt satura rādītāju. agrāk iznākušie žurnāla numuri (sākot ar 1999. 
gada pirmo numuru) un tajos publicētie raksti (tie pievienoti PDF formātā) kārtoti 
sadaļā “Publikāciju arhīvs”. Lasītāja ērtībām kalpo vairākas meklēšanas iespējas: 
iepazīt atsevišķi katra žurnāla saturu vai skatīt rakstus pēc tematiskām rubrikām: 
“Ģenerāldirektora sleja”, “arhīvi”, “vēsture”, “vizuālais arhīvs”, “arhīvu dzīve”, 
“Personālijas”, “In memoriam”, “recenzijas”, “Jaunākā literatūra”, “hronika” (šai 
rubrikai raksti pievienoti Word formātā).



arhīvu dzīve

divām žurnāla rubrikām – “arhīvi” un “vēsture” – izveidoti tematiskie rādītāji, 
kas būtiski atvieglo kāda konkrēta interesējoša raksta atrašanu. rubrikā “arhīvi” 
publicētie raksti tematiski kārtoti četrās grupās:

– Latvijas arhīvi (valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un valsts arhīvu sistēmas 
pārskati, Latvijas valsts vēstures arhīvs, Latvijas valsts arhīvs, Latvijas valsts 
kinofonofotodokumentu arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs, Centrālā 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, zonālie arhīvi)

– arhīvu vēsture
– arhīvistika
– Fondu, kolekciju un dokumentu raksturojums.
Ievērojami plašāku tematiku aptver žurnāla rubrikas “vēsture” tematiskais 

rādītājs, kas veidots divējādi – pēc hronoloģiskā un tematiskā principa. 
 hronoloģiski žurnālā publicētie raksti kārtoti divos lielos blokos – raksti par 

viduslaiku vēsturi un raksti par moderno laiku vēstures tēmām. Otrais posms 
savukārt sadalīts sīkākos periodos: Kurzemes hercogiste (1561–1795), vidzeme – 
zviedrijas province (1629–1721), Inflantija (1629–1772), Krievijas impērija, Pirmais 
pasaules karš, Latvijas republika (1918–1940), Nacistu okupācija un Otrais pasaules 
karš, Padomju okupācija, Latvijas republika (no 1991). 
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Žurnāla “Latvijas arhīvi” mājaslapa.



arhīvu dzīve

Katrs rādītāja hronoloģiskais posms tematiski dalīts četrās grupās.
1. raksti par politisko vēsturi (valsts iekšpolitika, ārpolitika, starptautiskās 

attiecības, kari, politiķi u.c.).
2. raksti par saimniecības vēsturi (lauksaimniecība, rūpniecība, tirdzniecība, 

finanses, celtniecība, transports, sakari u.c.).
3. raksti par sociālo vēsturi (sociālās un etniskās grupas, demogrāfija, 

dzīvesveids, reliģija un sabiedriskā doma, ikdienas vēsture, ģimenes un dzimtu 
vēsture u.c.).

4. Kultūras un mākslas vēsture (literatūra, mūzika, teātris, arhitektūra, māksla, 
masu mediji u.c.).

Sadaļā “Publikāciju arhīvs” dota iespēja uzzināt žurnāla rakstu autorus un 
izlasīt viņu rakstus. atverot apakšsadaļu “autori”, interesents atrod alfabētiski 
kārtotus autoru uzvārdus, katram pievienota īsa biogrāfiska izziņa un viņa žurnālā 
publicētie raksti (PDF formātā).

Paralēli žurnālam redakcija izdod arī grāmatu sēriju “vēstures avoti”, kurā tiek 
publicēti nozīmīgi Latvijas arhīvos esošie dokumenti. Jaunā mājaslapas versija 
sniedz informāciju par visām šajā sērijā iznākušajām grāmatām un to saturu. 

Mājaslapas sadaļā “Žurnāla vēsture” rodama informācija par žurnāla “Latvijas 
arhīvi” darbību un numuru saturu laika posmā no 1994. līdz 1999. gadam, kad tā 
izdevējs bija Latvijas valsts arhīvs. 

Interneta mājaslapā publicētā informācija tulkota arī vācu un angļu valodā, kas 
žurnāla darbību un saturu ļauj iepazīt arī ārzemju auditorijai.

Žurnāla mājaslapas jaunā versija sniedz plašu informāciju par žurnāla “Latvijas 
arhīvi” redakcijas veikumu, aicina tajā publicēties jaunus autorus, kā arī dod 
iespēju lasīt rakstus elektroniskā formātā. Orientēties nu jau gandrīz desmit gados 
publicētajā palīdz rādītāji, kuru hronoloģiskās un tematiskās grupas, kā arī rakstu 
autoru datubāze mājaslapas lietotājam būtiski atvieglo jebkura raksta atrašanu un 
satura iepazīšanu. 

Pārsla Pētersone
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