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IRINA VEINBERGA
(1951–2020)

Irina Veinberga, dzimusi Druze, piedzima 1951. gada 27. novembrī Magņitogorskā 
Krievijā. Ģimenē saticībā un mīlestībā auga vēl vecākais brālis Vladimirs un divas 
jaunākās māsas Jeļena un Ludmila. 

Irina bija vispusīgi apdāvināta, pastiprināti apguva ķīmiju, piedalījās olimpiādēs, 
trenējās daiļslidošanā. Kaut arī visi bija pārliecināti, ka Irina studēs ķīmiju, viņa 
bija izlēmusi, ka mēģinās iestāties Maskavas Valsts vēstures un arhīvu institūtā, kur, 
viņasprāt, varēja iegūt visdaudzpusīgāko izglītību. Konkurss šajā institūtā bija 10 
cilvēku uz vienu vietu.
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Pēc vidusskolas beigšanas 1969.  gadā Irina izturēja konkursu un kļuva par 
Maskavas Valsts vēstures un arhīvu institūta studenti, ko absolvēja 1974.  gadā. 
Vilinošs viņai likās darbs Rīgā, jo “Krievijā spēkā bija bijuši konkrēti likumi, bet 
Baltijas provincēs – atšķirības, izņēmumi”. Darba gaitas viņa sāka Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā kā jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, pēc tam kā vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece. Zinātkāre, neatlaidība un dotumi palīdzēja veikt darbu, kā arī apgūt 
ikdienai nepieciešamo latviešu valodu vai salasīt gotiskā šrifta tekstus vācu valodā. 
Institūtā apgūtās senkrievu valodas un tās paleogrāfijas zināšanas ļāva sagatavot 
Moscovitica dokumentu aprakstījumus un tulkojumus starptautiskām izstādēm, 
palīdzēt attiecīgo dokumentu pētniekiem. 

No 1978.  gada decembra Irina bija Dokumentu aprakstīšanas nodaļas vadītāja 
vietniece. Ņemot vērā viņas teorētiskās zināšanas, pieredzi arhīvu un organizatoriskajā 
darbā, kā arī apņēmību un centību, 1979. gada martā viņu iecēla par nodaļas vadītāja 
vietas izpildītāju, bet tā paša gada 1. novembrī apstiprināja par nodaļas vadītāju. 

Irina piedalījās arhīva fondu rokasgrāmatas 1. daļas sagatavošanā. Viņai nācās 
uzņemties apjomīgā un sarežģītā Kurzemes zemes arhīva apstrādi, vienlaikus 
organizējot un vadot nodaļas otru darba virzienu – pēckara periodā no rajonu arhīviem 
saņemto dokumentu apstrādi. Katram uzticētajam pienākumam viņa piegāja radoši. 

1984. gadā viņa sagatavoja arhīvā pirmo publiski pieejamo izstādi, kas bija veltīta 
dokumentiem no 13. gs. līdz 1944. gadam un kas iemantoja plašu sabiedrības interesi 
un atzinību, kļūstot par atklājumu arī daudziem pieredzējušiem kolēģiem.

Irinai bija izcilas teorētiskās zināšanas, un viņai piemita prasme problēmas atrisināt 
no netradicionāla skatu punkta. 2002. gadā viņas vadībā tika pabeigta dokumentu 
kompleksa “Latvijas sūtniecība Vašingtonā” apstrāde un nodošana zinātniskajā apritē. 
Pēdējās desmitgadēs Irinas darbs bija saistīts ar dzimtu vēstures pētniecību, kas 
rezultējās ar daudzu zudušu tuvinieku atkalapvienošanos.

1999. gadā Irinu apbalvoja ar Tieslietu ministrijas trešās pakāpes Atzinības rakstu 
par radošu un savlaicīgu arhīva zinātnisko uzziņu sistēmas pilnveidošanu. 2006. gadā 
par ieguldījumu kultūrvēsturiskā dokumentārā mantojuma saglabāšanā, izmantošanā 
un popularizēšanā viņu apbalvoja ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Atzinības rakstu, 
bet 2020. gadā – ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu. 

Darbam arhīvā veltīti 45 gadi, no kuriem 40 nodaļas vadītājas amatā, izveidojot 
saliedētu kolektīvu, cenšoties atrast katram piemērotāko un interesantāko darba 
uzdevumu, prasmīgi un pacietīgi skaidrojot sarežģīto arhīva darbu, palīdzot atrisināt 
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konkrētos uzdevumus. Nodaļas darbinieki mēdza dalīties ar Irinu arī personīgajās 
problēmās un pārdzīvojumos. Irina bija saprotoša, iespēju robežās centās palīdzēt 
risināt problēmas, sniedza viedu padomu.

Gribētu teikt, ka arhīvs Irinas dzīvē bija ne tikai pirmā un vienīgā darbavieta, 
bet arī viņas likteņa veidotājs. Šeit viņa iepazinās ar dzīvesbiedru Juri, pēc kura 
negaidītās aiziešanas mūžībā nācās pārciest vēl citus smagus dzīves triecienus. Irina 
vienmēr saglabāja optimismu, uzmundrināja visus un meklēja izeju no sarežģītām 
un bezcerīgām situācijām gan darbā, gan sadzīvē. Katru pavasari no Ogres uz arhīvu 
pie kolēģiem ceļoja milzīgas smaržīgu ceriņu buķetes, tām sekoja krāšņās peonijas, 
bet rudenī – ābolu cienasts. Zūdot visam, kas viņas dzīvē bija bijis pats dārgākais un 
svarīgākais, bija zudusi vēlme atrast spēkus, lai cīnītos par sevi, savu veselību. 

Paturot piemiņā kopīgo laiku, Irinas jeb kādreizējās Tematisko un ģenealoģisko 
pētījumu nodaļas darbinieku vārdā –

Dace Plīkša


