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GUNĀRS MEDIŅŠ 
(1950–2020) 

Negaidīti un pēkšņi no dzīves šķīries mūsu bijušais kolēģis Gunārs Mediņš, kurš 
vairāk nekā 20 gadu strādāja Latvijas valsts arhīvu sistēmā.

Gunārs Mediņš dzimis Kuldīgā 1950.  gada 20.  jūlijā. Jau skolas gados viņš 
sāka nopietni interesēties par vēsturi, tādēļ pēc Kuldīgas 1.  vidusskolas beigšanas 
1968. gadā viņš iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
vēstures nodaļā, ko sekmīgi pabeidza 1973.  gadā. Studiju laikā G. Mediņam radās 
iespēja praktizēties Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, vadot ekskursijas, kā 
arī iesaistīties pedagoģiskajā darbā Rīgas 1. vidusskolā, kur viņš turpināja darbu arī 
pēc studijām. Iegūtā pedagoģiskā pieredze noderēja turpmākajos darba dzīves gados 
Rīgas pilsētas Tautas izglītības nodaļas vadītāja vietnieka un vēlāk vadītāja amatā. 
1987. gada pavasarī G. Mediņš kļuva par Rīgas 2. pedagoģiskās skolas (vēlāk Imantas 
skolotāju institūts) direktoru. Pateicoties viņa komunikabilitātei, kā arī praktiskajai 
darbībai, Imantā tika uzcelta un iekārtota institūta jaunā ēka. Direktora pienākumus 
viņš veiksmīgi savienoja ar pedagoģisko darbu, pasniedzot studentiem vēsturi. 
Strādājot institūtā, Gunārs Mediņš iemantoja cieņu un uzticību ne tikai pedagogu 
kolektīva, bet arī studējošo jauniešu vidū. Neraugoties uz to, 1994.  gadā Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā valdošo “jauno vēsmu” dēļ viņam nācās 
būtiski mainīt līdzšinējo darba nozari. 

Būdams vēsturnieks ar lielu vēsturisko zināšanu bagāžu, viņš savu dzīvi turpmāk 
izvēlējās saistīt ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu un veiksmīgi iekļāvās jaunajā 
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darba kolektīvā. G. Mediņa kā direktora vietnieka pārziņā bija arhīva dokumentārā 
mantojuma saglabāšanas joma un saimnieciskie pienākumi. Šajā periodā viņam 
vajadzēja iesaistīties arī tolaik arhīvā notiekošajā izziņu sagatavošanas procesā valsts 
un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, lai nodrošinātu pēc neatkarības 
atjaunošanas valstī pieņemto svarīgo likumu – Par zemes reformu, Par zemes 
privatizāciju, Pilsonības likuma u. c. – izpildi. Saskarsmē ar klientiem un kolēģiem lieti 
noderēja agrāk iegūtā pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze, kā arī lieliskā 
prasme komunicēt ar cilvēkiem. Vēlākajos gados G. Mediņam radās jauni darba 
izaicinājumi, kas bija saistīti ar dokumentārā materiāla digitalizācijas aktualizēšanos 
arhīvu sistēmā, lai nodrošinātu uzkrāto vērtību saglabāšanu un vienlaikus arī to 
pieejamību plašam interesentu lokam. Lielu sabiedrības rezonansi un atzinību Latvijā 
un ārvalstīs raisīja Latvijas Valsts vēstures arhīvā īstenotais projekts – digitālā vietne 
“Raduraksti”, kas joprojām ļauj pētniekiem attālināti izmantot dzimtas vēstures izpētei 
arhīva krājumā esošos dokumentus. 2008. gadā G. Mediņu apbalvoja par priekšzīmīgu 
darbu Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma pieejamības nodrošināšanā 
un Latvijas Nacionālā arhīva fondu saglabāšanā, kā arī par ieguldījumu vietnes 
“Raduraksti” izveidošanā, bet 2010. gadā piešķīra Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 
augstāko apbalvojumu  – Goda diplomu. Vairākkārt viņš piedalījās starptautiskās 
arhīvistu konferencēs un kongresos Austrijā, Igaunijā, Polijā, Vācijā u. c.

2009. gadā G. Mediņu pārcēla darbā uz Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvu, kur viņš direktora amatā strādāja līdz 2013. gada vidum, kad pensionējās. 

Vairāk nekā 10 gadu Gunārs Mediņš darbojās Latvijas Arhīvistu biedrības valdē 
un pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Viņa atbildības sfērā bija biedrības 
starptautiskie sakari un sadarbības veicināšana ar ārzemju arhīviem, kā arī finansiālo 
līdzekļu pārraudzība un atbalstītāju piesaiste biedrības projektiem. Par ieguldījumu 
biedrības darbā 2013. gadā viņš tika uzņemts Latvijas Arhīvistu biedrības goda biedru 
rindās. 

Arī pēc aiziešanas pensijā Gunārs Mediņš nezaudēja saikni ar Latvijas Valsts 
vēstures arhīvu – labprāt apmeklēja jaunās izstādes, piedalījās dokumentu krājumu 
prezentācijās un arhīva svētkos. Mūsu atmiņā Gunārs paliks kā erudīts, sirsnīgs 
un atsaucīgs kolēģis, kurš ar sev raksturīgo optimismu un līdzsvarotību allaž spēja 
atrisināt problēmas un labi sapratās ar visu arhīva kolektīvu. 

Gunāra Mediņa dzīves pavediens aprāvās pēkšņi vasaras pilnbriedā viņam tik 
mīļajās Zentenes pagasta Gaisiņu mājās. 

Sit tibi terra levis!
Gunta Minde


