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brīvības cīņām – 95, 
žurnālam “latvijas arhīvi” – 20

Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās no 2013. gada 14. novembra līdz  
10. decembrim bija iespējams apmeklēt izstādi “Brīvības cīņas žurnālā “Latvijas 
Arhīvi””, kas bija veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas un Brīvības cīņu sākuma 
95. gadadienai, kā arī 20 gadu jubilejai kopš žurnāla “Latvijas Arhīvi” izveidošanas 
1993. gada nogalē. Izstāde tapa ar Latvijas Arhīvistu biedrības un Latvijas Kara 
muzeja atbalstu.

Neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanas un nostiprināšanas procesi ir atspoguļoti 
daudzās žurnāla “Latvijas Arhīvi” publikācijās. Izstādē varēja iepazīties ar piecu 

Izstādes “Brīvības cīņas žurnālā “Latvijas Arhīvi”” atklāšana. Centrā izstādes autors Dr. hist. 
Jānis Šiliņš. 2013. gada 14. novembris. M. Jakovļevas foto
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Diskusiju “Latvijas Neatkarības karš, 1918–1920: jēdziens, saturs, problēmu jautājumi” vada 
asociētais profesors Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. 2013. gada 14. novembris. M. Jakovļevas foto 

Diskusijas dalībnieki. 2013. gada 14. novembris. M. Jakovļevas foto
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autoru darbiem, kuri pēdējos gados žurnālā publicējuši rakstus par dažādiem Latvijas 
Brīvības cīņu aspektiem: Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
asociētais profesors Ēriks Jēkabsons, Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrante 
Inna Gīle, Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki Ineta Didrihsone-Tomaševska, 
Ginta Orinska-Spirģe un Jānis Šiliņš, vēstures maģistrs Gatis Ošs.

Minēto autoru publikācijās aplūkoti ļoti dažādi jautājumi: gan padomju varas 
organizēšana Latvijā un cīņas pret Pāvela Bermonta vadīto armiju, gan policijas iestāžu 
organizēšana frontes aizmugurē un karaspēka sanitārās aprūpes nodrošināšana, gan 
Latvijas un Krievijas miera līguma sagatavošana un noslēgšana. Izstādē bija apskatāmi 
publikācijās izmantotie dokumenti, kā arī materiāli, kas raksturo aplūkojamo 
laikmetu un glabājas Latvijas Nacionālā arhīva sistēmā. Izstādes noformēšanā tika 
izmantotas fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja krājuma.

Izstādi atklāja Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Valda Pētersone. 
Turpinājumā vārds tika dots vēsturniekiem, kuru raksti bija atspoguļoti izstādē. 
Katrs autors dalījās ar savu pētniecības pieredzi, atklāja rakstu tapšanas apstākļus un 
nākotnes ieceres.

Izstādes oficiālajai atklāšanai sekoja diskusija Latvijas Valsts vēstures arhīva 
telpās, kurā piedalīties bija aicināti visi klātesošie. Diskusiju “Latvijas Neatkarības 
karš, 1918–1920: jēdziens, saturs, problēmu jautājumi” vadīja Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. Diskusijā 
tika apspriesta jēdzienu “Brīvības cīņas”, “Neatkarības karš” un “Atbrīvošanas karš” 
lietojums, kā arī iezīmēti nozīmīgākie jautājumi, kas vēsturniekiem vēl būtu jāpēta 
saistībā ar sarežģītajiem 1918.–1920. gada procesiem. 

Plašais klausītāju loks aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva jautājumus un izteica 
daudzus interesantus komentārus. Sevišķi aktīva diskusija izvērtās par jēdzienu 
lietojumu 1918.–1920. gada notikumu apzīmēšanai. Vienprātība šajā jautājumā 
netika panākta, atzīstot, ka pietiekami spēcīgi argumenti ir gan apzīmējuma “Latvijas 
Brīvības cīņas”, gan “Latvijas Neatkarības karš” lietošanai. Jēdzienam “Brīvības 
cīņas” ir senas tradīcijas, tas ir sabiedrībai labi saprotams un ierasts apzīmējums. 
Savukārt apzīmējums “Neatkarības karš” ļauj notikumus Latvijā loģiski saistīt ar 
līdzīgiem procesiem citās mūsu reģiona valstīs. Vienlaikus tika uzsvērts, ka abi šie 
jēdzieni jālieto, obligāti norādot gada skaitļus un teritoriju (Latvija), lai izvairītos no 
iespējamiem pārpratumiem.

Iespējams, ka jēdzienu problēma tiks atrisināta brīdī, kad Latvijas vēstures zinātne 
sasniegs nepieciešamo 1918.–1920. gada notikumu izpētes līmeni. Tomēr, kā liecināja 
diskusijas dalībnieku izteikumi, līdz tam vēl ir ejams visai tāls ceļš. Pētāmo jautājumu 
loks, kuriem turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība, vēl arvien ir ļoti plašs. Tas 
aptver gan politisko un militāro, gan sociālo un ekonomisko, gan ikdienas vēsturi. 
Patiesībā izpētītā vēl aizvien ir daudz mazāk nekā neizpētītā. Sevišķi tika atzīmēti 
trūkumi valsts pārvaldes veidošanās un sākotnējās darbības procesa izpētē. Kā 
būtiskas nākotnē pētāmas problēmas tika atzīmētas bruņoto formējumu izturēšanās 
pret civiliedzīvotājiem, vēsturiskā demogrāfija, sociālie jautājumi, karavīru un 
civiliedzīvotāju ikdiena u. c. Aktīvajai diskusijai sekoja daudzu minēto jautājumu 
apspriešana neformālā gaisotnē.

Jānis Šiliņš
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virtuālā izstāde ″1983. gada politiskās 
prāvas okupētajā latvijā″

2013. gada otrajā pusē apritēja 30 gadi, kopš Latvijas PSR notika virkne politisko 
prāvu, kuru rezultātā astoņi cilvēki – Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ints Cālītis, Lidija 
Doroņina1, Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris – par 
″pretpadomju aģitāciju un propagandu″ tika notiesāti un ieslodzīti PSRS ″labošanas 
darbu kolonijās″, bet Ģedertam Melngailim par to tika piemērota piespiedu ārstēšana 
″speciāla tipa psihiatriskajā slimnīcā″. Šie 1983. gada notikumi iegājuši vēsturē kā 
pēdējā vērienīgā PSRS okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa 
Latvijā. Publiskajā vidē ir iespējams atrast samērā daudz informācijas par 1983. gada 
politiskajām prāvām – Gunāra Astras ″Pēdējais vārds″,2 1983. gada politiskajās prāvās 
tiesāto un citu cilvēku atmiņu stāstījumi,3 vēsturnieku pētījumi par PSRS represīvo 
politiku Latvijā4 u. c. –, taču dokumenti, uz kuru pamata šīs represijas tika rīkotas 
un kas atspoguļo šo represiju praktisko norisi, līdz šim publicēti nebija. 2013. gada 
pavasarī Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti izveidoja virtuālo izstādi ″Tiesas procesi 
pret Gunāru Astru″, kurā ir eksponēti dokumenti vai to fragmenti no 1961. gada un 
1983. gada krimināllietām pret Gunāru Astru5. Kā loģisks turpinājums šai izstādei ir 
2013. gada pēdējos mēnešos izveidotā virtuālā izstāde ″1983. gada politiskās prāvas 
okupētajā Latvijā″. Abu izstāžu tematiskā saistība redzama arī tīri vizuāli, jo to 
dizains ir līdzīgs.

Par politiskajām prāvām šajā izstādē ir saukti tie tiesas procesi, kas 1983. gadā tika 
ierosināti, pamatojoties uz Latvijas PSR Kriminālkodeksa 65. pantu (pretpadomju 
aģitācija un propaganda) un kurus izmeklēja Valsts drošības komiteja (VDK). 
Izstādes mērķis ir sniegt iespējami koncentrētu informāciju par šīm politiskajām 
prāvām, to priekšvēsturi un politisko kontekstu, represētajiem cilvēkiem, iepriekšējās 
izmeklēšanas gaitu, tiesas procesu norisi, piespriestajiem sodiem, kā arī citiem 
ar šīm prāvām saistītiem notikumiem. Tādēļ eksponēšanai izstādē tika atlasīti tie 
dokumenti, kas saturiski sniedz visvairāk informācijas par šo prāvu norisi. Vairākums 
izstādē eksponēto dokumentu atrodams LNA Latvijas Valsts arhīvā uzkrātajos VDK 
krimināllietu,6 tā sauktā Partijas arhīva,7 kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) Informācijas biroja fondos.8 Bez tiem ir eksponēts viens dokuments no Jāņa 
Rožkalna personiskā arhīva,9 kā arī divi raksti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Digitālās bibliotēkas ″Letonika.lv″ krājuma.10

Tematiski izstāde ir sadalīta divās galvenajās dokumentu grupās – ″Konteksts 
un pretpadomju darbība″ un ″Tiesātie par pretpadomju darbību″. Abas minētās 
dokumentu grupas sīkāk ir sadalītas vairākās apakšgrupās. Pirmajai grupai 
″Konteksts un pretpadomju darbība″ ir trīs apakšgrupas. Pirmā no tām – 
″Priekšvēsture″ satur dokumentus, kas liecina par 1983. gadā arestēto cilvēku 
″brīdināšanu″ un ″profilaktēšanu″ jau 20. gs. 70. gadu otrajā pusē – 80. gadu sākumā. 
Tiem seko dokumenti, kas parāda ″apzinīgo padomju pilsoņu″ un varas institūciju 
pārstāvju ziņojumus par atrastiem vai saņemtiem ″pretvalstiskiem″ materiāliem. 
Izstādē eksponēts arī raksts 1982. gada 28. decembra laikrakstā ″Cīņa″, kura mērķis 
nepārprotami bija nodrošināt 1983. gadā sāktās represiju kampaņas ideoloģisko 
pamatojumu un liecina, ka praktiska gatavošanās šai kampaņai bija sākusies jau 
1982. gada beigās. Šo apakšgrupu noslēdz lēmums par krimināllietas ierosināšanu 
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Virtuālās izstādes titullapa. G. Švītiņa dizains

Virtuālās izstādes darba grupa izstādes gatavošanas laikā. No kreisās: G. Zelmenis, 
     A. Bambals, A. Kalnciema, A. Mazvērsītis, G. Švītiņš. G. Liepiņa foto
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pret ″Gaismas akciju″ 1983. gada 5. janvārī. Otrā apakšgrupa ″Konteksts″ sākas ar 
kratīšanas protokolu, kurā fiksēta Alfrēda Lēvalda nāve šīs kratīšanas laikā 1983. gada 
6. janvārī. Tolaik uzsāktās represiju kampaņas starptautisko rezonansi parāda gan 
PBLA informatīvais ziņojums presei, gan arī Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās 
Komitejas Aizrobežu sakaru daļas vadītāja ziņojums par latviešu emigrācijas reakciju 
uz šīm represijām. VDK apakšvienības priekšnieka vietnieka F. Straubes ziņojums 
parāda vienu no nelegālās literatūras ievešanas veidiem Latvijā, savukārt VDK izziņa 
par Pauli Kļaviņu liecina, kā tika mēģināts pierādīt ″Gaismas akcijas″ saistību ar ASV 
Centrālo izlūkošanas pārvaldi. Apakšgrupas beigās eksponēts raksts no 1984. gada 
17. janvāra laikraksta ″Cīņa″, kurā izklāstīta padomju propagandas oficiālā versija 
par 1983. gada politiskajām prāvām. Trešā apakšgrupa ″Pretpadomju aģitācija un 
propaganda″ satur dokumentus, kas 1983. gada krimināllietām bija pievienoti lietisko 
pierādījumu statusā. Tās sākumā eksponēti divi dokumenti, ko bija sastādījuši 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Nacionālās kustības galvenās komitejas veidotāji. 
Tiem seko Paula Kļaviņa parakstītais ″Gaismas akcijas″ uzsaukums, aptaujas veidlapa 
par represētajiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas Neatkarības kustības skrejlapas un 
Latvijas Republikas karogs, kā arī Gunāra Freimaņa un Borisa Grezina dzejoļi ″ar 
pretpadomju saturu″. Šo apakšgrupu noslēdz VDK protokols par kratīšanās izņemto 
materiālu iznīcināšanu.

Otra dokumentu grupa ″Tiesātie par pretpadomju darbību″ satur dokumentus 
par Gunāra Astras, Jāņa Barkāna, Inta Cālīša, Lidijas Doroņinas-Lasmanes, Gunāra 
Freimaņa, Borisa Grezina, Ģederta Melngaiļa, Jāņa Rožkalna un Jāņa Vēvera 
kriminālvajāšanām 1983. gadā. Katram no šiem cilvēkiem izstādē izveidota atsevišķa 

G. Zelmenis 2013. gada 13. decembrī atklāj virtuālo izstādi.  I. Kalniņas foto
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dokumentu apakšgrupa, kurā eksponēti dokumenti par šā cilvēka vajāšanu. 
Visas šīs apakšgrupas veidotas pēc līdzīgiem principiem: sākumā ievietots īss 
biogrāfisks apraksts par konkrēto cilvēku, fotogrāfija no arestētā anketas un pēc 
tam būtiskākie tiesvedības dokumenti – kāds aresta dokuments, kāds pratināšanas 
protokols, apsūdzības dokumenti, fragmenti no tiesas sēdes protokola (pārsvarā 
ar prokurora un advokāta runām, kā arī tiesājamā pēdējo vārdu), fragmenti no 
tiesas sprieduma, VDK uzskaites kartīte, kā arī reabilitācijas dokuments. Atsevišķos 
gadījumos šī dokumentu ″pakete″ papildināta ar vēl kādu dokumentu, kas raksturo 
attiecīgā cilvēka kriminālvajāšanas īpatnības vai parāda kādu specifisku politiskās 
izmeklēšanas aspektu. Piemēram, dokumentu apakšgrupā par Ģedertu Melngaili 
iekļauts viņa iesniegums PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam par atteikšanos 
no PSRS pilsonības, kā arī dokumenti par Ģ. Melngaiļa piespiedu ārstēšanu 
psihiatriskajā slimnīcā. Savukārt sadaļa par Gunāru Astru ir salīdzinoši neliela, jo 
par viņa tiesāšanu ir izveidota atsevišķa virtuālā izstāde. Tādēļ apakšgrupā par viņu 
sniegta tikai īsa G. Astras biogrāfija, kam seko saite uz virtuālo izstādi ″Tiesas procesi 
pret Gunāru Astru″.

Vairākums izstādē eksponēto dokumentu ir publicēts pirmo reizi, un plašākai 
sabiedrībai tie līdz šim nebija pieejami. Neliela apjoma dokumenti vienas divu lapu 
apjomā ir eksponēti pilnībā, savukārt liela apjoma dokumentiem, piemēram, tiesas 
sēžu protokoliem, spriedumiem u. c., eksponēti tikai fragmenti, jo daudzi no tiem 
ir vairāku desmitu vai pat simtu lappušu garumā. Tā kā daļa izstādē eksponēto 
dokumentu oriģinālu ir krievu valodā (pārsvarā tie ir dokumenti no krimināllietas 
pret Borisu Grezinu), izstādē sniegti arī to tulkojumi latviešu valodā. Lai šie tulkojumi 
būtu iespējami autentiski uztverami, izstādes veidotāji centās tulkojumos saglabāt 
PSRS okupācijas laika izteiksmes stilu un birokrātisko žargonu. Eksponētajos 
dokumentos ir arī daudz saīsinājumu, tādēļ izstādes sadaļā ″Par izstādi″, cita starpā, 
ir ievietots izstādes dokumentos un dokumentu komentāros atrodamo saīsinājumu 
un abreviatūru rādītājs, kas ļauj pilnvērtīgāk uztvert un saprast izstādē eksponēto 
dokumentu saturu.

Izstādi veidoja pieci Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti. Izstādes idejas autors 
un projekta vadītājs bija vēsturnieks Gints Zelmenis, kurš arī atlasīja lielāko daļu 
izstādē eksponēto dokumentu, tos komentēja, kā arī tulkoja daļu krievu valodā esošo 
dokumentu. Izstādē eksponējamos dokumentus atlasīja, skenēja, tulkoja, komentēja, 
kā arī sagatavotos tekstus rediģēja vēsturnieki Aija Kalnciema un Ainārs Bambals. 
Dizainu virtuālajai izstādei veidoja, kā arī izstādē eksponētos materiālus fotografēja 
mākslinieks Guntis Švītiņš, savukārt visus programmēšanas un ar web tehnisko 
izstrādi saistītos darbus veica IT speciālists Ainars Mazvērsītis. Palīdzību izstādes 
veidošanā sniedza arī citi Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki. 

Izstādes tapšana kļuva iespējama, pateicoties Gunāra Astras piemiņas projekta 
vadītāja Imanta Baloža ieinteresētībai un morālajam atbalstam. Īpaša pateicība par 
izstādes tapšanu pienākas Intam Cālītim, Lidijai Lasmanei, Ģedertam Melngailim, 
Jānim Rožkalnam un Jānim Vēverim, kuri dalījās atmiņās par 1983. gada izmeklēšanas 
un tiesas procesu norisēm. Diemžēl izstādes tapšanas laikā tās veidotājiem neizdevās 
sazināties ar Jāni Barkānu un Borisu Grezinu, kuri, pēc izstādes veidotāju rīcībā 
esošajām ziņām, pašlaik Latvijā nedzīvo. Tāpat neizdevās sazināties ar Gunāra 
Freimaņa meitām, kuras arī, pēc izstādes veidotāju rīcībā esošajām ziņām, Latvijā 
nedzīvo.
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Virtuālā izstāde tika atklāta 2013. gada 13. decembrī un ir apskatāma interneta 
vietnē www.archiv.org.lv/1983/. Atklāšanas pasākums, pateicoties “Daugavas 
Vanagu” organizācijas atbalstam, notika viesnīcas ″Radi un draugi″ konferenču zālē. 
Pasākuma ietvaros notika arī “Daugavas Vanagu” organizācijas rīkotā konkursa 
″Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku loma Latvijas neatkarības atjaunošanā″ 
dalībnieku apbalvošana. Izstādes atklāšanas pasākumā bez citiem viesiem piedalījās 
arī daļa 1983. gadā represēto cilvēku – Ints Cālītis, Lidija Lasmane, Ģederts Melngailis, 
Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris, kā arī izstādes veidotāji un citi interesenti. 

atsauces un piezīmes
1 Reizēm dokumentos un literatūrā atrodamas dažādas L. Doroņinas uzvārda variācijas: 

Doroņina, Doroņina-Lasmane, Lasmane, Lasmane-Doroņina. Tas saistīts ar to, ka pēc laulībām 
ar Mihailu Doroņinu Lidija Lasmane pieņēma vīra uzvārdu – Doroņina. Savukārt vēlāk, jau 
saņemot Latvijas Republikas pasi, viņa atjaunoja pirmslaulības uzvārdu – Lasmane. Izstādē 
viņas uzvārds lietots tāds, kāds tas bija 1983. gadā, t.i., Doroņina.

2 Piemēram, laikrakstos (Laiks. 1985. 6. marts. Nr. 19. 1., 5. lpp.; turpat, 1985. 9. marts.  
Nr. 20. 1., 4. lpp.; Atmoda. 1989. 3. apr., Nr. 13. 3. lpp.; u.c.); dokumentu krājumos (Neatkarības 
atgūšana. Atmodas laiks dokumentos. Sast. E. Pelkaus. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1996. 6.– 
12. lpp.; Okupācijas varu politika Latvijā 1939.–1991: dokumentu krājums. Rīga: Nordik, 
1999. 479. lpp.); interneta vietnēs (http://pedejaisvards.lv/pedejais-vards/ [skatīts 2014. g.  
14. februārī]; www.historia.lv/alfabets/A/AS/astra_g/dok/1983.12.15.htm [skatīts 2014. g.  
14. februārī]) u.c.

3 Piemēram, Gaismas akcija. Sast. Paulis Kļaviņš. Rīga: Drukātava, 2012. 279.–312., 326., 345.– 
360. lpp. Latvijas okupāciju nevarēju pieņemt. Diena. 1997. 26. marts. Nr. 72. 1., 3. lpp.; “Es pat-
iesi gribēju gāzt pastāvošo iekārtu”. Diena. 1997. 27. marts. Nr. 73. 1., 3. lpp.; Fragmenti no Inta  
Cālīša atmiņām par trešo atmodu. Diena. 2013. 5. marts. Nr. 45. 4., 5. lpp.), interneta vietnēs  
(http://www.laikmetazimes.lv/2012/07/16/lidija-lasmane-doronina-ja-vien-es-sekoju/  
[skatīts 2014. g. 14. februārī]) u. c.

4 Piemēram, Bergmanis, A., Zālīte, I. Latvijas PSR Valsts drošības komiteja un sabiedrības 
ideoloģiskā kontrole, 1965–1990. Grām.:  Okupētā Latvija 1940–1990. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2007. 449.–500. lpp (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.).  
Rimšāns, J. Jaunatnes pretošanās izpausmes komunistiskajam režīmam Latvijas PSR, 1965–
1985, Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.–80. gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2007. 116.–132.lpp.; (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj); u. c.

5 Izstāde ir apskatāma interneta vietnē www.archiv.org.lv/astra/
6 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs, 1986. f., 1. apr., 45317., 45318., 45322., 45323. l.; 

turpat, 2. apr., P-9274., P-10894. l.
7 Turpat, PA–101. f., 51. apr., 81. l.
8 Turpat, 2197. f., 1. apr., 69. l.
9 Pavēste Jānim Rožkalnam par ierašanos Valsts Drošības komitejā. 1983. gada 20. aprīlis. Jāņa 

Rožkalna personiskais arhīvs.
10 Švarca, L., Čehoņins, B. Pieķerti nozieguma vietā. Cīņa. 1982. 28. dec. Nr. 297. 2. lpp.; Siliņš, V. 

″Gaismas akcijas″ tumšie darbi. Cīņa. 1984. 17. janv. Nr. 14. 2., 3. lpp.

Gints Zelmenis

http://www.archiv.org.lv/1983/
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latvijas valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva lektorijs “kino pauze” 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 2013. 
gadā – savā 50. jubilejas gadā – aicināja apmeklēt lektoriju “Kino pauze”, piedāvājot 
noklausīties tematisku lekciju ciklu ar filmu noskatīšanos. Lektorijs tika plānots kā 
informatīvs un izglītojošs pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt visus interesentus 
ar arhīvā uzkrāto filmu klāstu, parādot dažādos filmu žanrus un plašo tematiku. 
Apmeklētāji arhīva kino zālē uz lielā ekrāna varēja skatīties filmas un sadzirdēt 
veclaicīgā kino projektora dūkoņu. Lekciju ciklā tika apskatītas tēmas par Latvijas 
vēsturē zīmīgiem notikumiem, par Latvijas kino veidotāju radošo mantojumu, par 
mūsu ikdienas dzīves momentiem dažādos laika periodos pagājušajā gadsimtā.

2013. gadā notika trīs lektorija “Kino pauze” pasākumi. 
Lektoriju oktobrī atklājām ar Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva Audio un foto nodaļas arhīvistes Mg. hist. Baibas 
Briežes stāstījumu par Rīgas dokumentālā kino skolu (1960.–1990. g.). Lektore 
raksturoja laikmetu, informēja par spilgtākajiem Rīgas poētiskā dokumentālā kino 
skolas pārstāvjiem (U. Brauns, I. Kraulītis, I. Seleckis, H. Franks, A. Freimanis) un 
plašāk zināmajām viņu veidotajām filmām (“Baltie zvani”, “235 000 000”, “Gada 
reportāža”, “Krasts”, “Vecāks par 10 minūtēm” u. c.).

Lektorija apmeklētājiem bija iespēja noskatīties divas dokumentālās filmas: 
“Gada reportāža” (1965. g., rež. A. Freimanis), kas veidota kā veltījums padomju 
varas atjaunošanas Latvijā 25. gadadienai un atspoguļo Latvijas sasniegumus, stāstot 
par cilvēku dzīvi padomju periodā; “Sieviete, kuru gaida?” (1978. g., rež. I. Seleckis), 
kas stāsta par sievietes lomu un iespējām padomju sabiedrībā.

Novembra lektorija tēma bija veltīta Latvijas valsts 95 gadu jubilejai. Lektorijā 
ar lekciju “Latvijas Neatkarības karš, 1918–1920: izpētes stāvoklis jeb zināmais un 
aizmirstais” uzstājās Latvijas Universitātes asoc. prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. 
Par to laiku notikumiem un Latvijas Brīvības cīņām par neatkarīgu Latvijas valsti 
dokumentāli kadri saglabājušies vien retās kinohronikās. Tajās fiksēta Sarkanās 
armijas daļu ienākšana Rīgā, frontes līnija, kara postījumi un vēlākais jauncelsmes 
darbs – saimnieciskās dzīves un citu jomu attīstība. Tika demonstrēta E. Tisē  
1919. gadā veidotā hronika “1918.–1919. gada kinohronika” un dokumentālā filma 
“Padomju Latvija”. Dokumentālajās filmās “Latvijas Republikas 10. gadadienas 
jubilejas svinības” (1928. g.) un “Mūsu valsts dzīve skatos un skaņās” (1933. g., rež. 
E. Kraucs) varēja vērot diplomātisko sakaru veidošanos, karaspēka parādes, Brīvības 
cīņu varoņu godināšanu. 

Decembra “Kino pauzē” viesojās kino pētniece Viktorija Eksta ar vienu no 
sava izstrādātā projekta “Laika mašīna” lekcijām. “Laika mašīna” ir tematiska 
audiovizuāla programma ar piedāvājumu ceļot laikā. Katra laika mašīnas pietura tiek 
veltīta dažādiem ikdienas dzīves aspektiem un sabiedrības kopējām atmiņām par to, 
kas un kā laika ritējumā mainījās; kā pārtapa ikdienā lietotie produkti, pazīstamas 
lietas un vietas. Lektorija apmeklētājiem bija iespēja apstāties “Uzpildīšanās pieturā” 
un mēģināt palūkoties, kā mainījās patēriņa kultūra un ieradumi. Kādas preces 
pievilināja pircējus kā ekskluzīvi produkti un kādas ir ikdienā lietoto produktu 
komplektu variācijas, kādas ir padomju cilvēka attiecības ar naudu, kādas uz privāto 
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Latvijas Universitātes asoc. prof.
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons uzstājas ar 
lekciju “Latvijas Neatkarības karš 

1918−1920: izpētes stāvoklis jeb 
zināmais un aizmirstais” Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvā. 
Rīga 2013. gada 13. novembris. 

A. Bluķes foto

Lektorija “Kino pauze” apmeklētāji Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva kino zālē. Rīga 2013. gada 13. novembris. A. Bluķes foto
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iniciatīvu balstītās ražošanas un tirgošanas darbības tika uzskatītas par kaitnieciskām. 
Programmas pamatā izmantoti un tika demonstrēti Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumenti (kinožurnāli un izglītojošas 
pasūtījuma filmas), un tā ir visaptveroša informāciju par laikmeta garu, stereotipiem 
un ideoloģiskām dogmām 20. gs. 60.–90. gados.

2013. gadā organizētie lektorija pasākumi piesaistīja gan skolēnu un studentu 
(Rīgas Kultūras vidusskola, N. Draudziņas ģimnāzija, Rēzeknes augstskola), gan 
atsevišķu iestāžu un Latvijas Nacionālā arhīva citu struktūrvienību kolektīvu, kā arī 
individuālu apmeklētāju uzmanību.

Lektorija “Kino pauze” organizēšana tiek turpināta arī 2014. gadā, aicinot 
visus interesentus iepazīties ar Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem.

Ilze Feldmane

Kino pētnieces Viktorijas Ekstas lekcija “Laika mašīna. Uzpildīšanās pietura” Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva mazajā kino zālē lektorijā 

“Kino pauze”. Rīga 2013. gada 3. decembris. D. Bušantes foto
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maskavas konferencē “izpēte kultūras 
mantojuma konservācijā” gūtā pieredze

No 2013. gada 19. novembra līdz 21. novembrim Maskavā notika starptautiska 
zinātniski metodiska konference “Teorētiskie un praktiskie konservācijas attīstības 
virzieni kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Izpēte kultūras mantojuma 
konservācijā”, kas bija organizēta ar Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas 
atbalstu. Konference norisinājās Krievijas Valsts zinātniski pētnieciskā restaurācijas 
institūta (Государственный научно-исследовательский институт реставрации; 
turpmāk KV ZPRI) telpās.

Konferences aizsākumi meklējumi 1995. gadā, kad notika institūta organizētā 
pirmā zinātniski metodiskā teorētiskā konference. Tajā piedalījās pārstāvji no Krievijas 
un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm un apskatīja dažādus kultūras mantojuma 
saglabāšanas jautājumus. Turpmāk konferencēs aplūkotais tēmu klāsts paplašinājās 
un dalībvalstīm pievienojās Baltijas valstis. 21. gs. sākumā KV ZPRI sāka jaunu 
ciklu – starptautiskās zinātniski metodiskās konferences tika veltītas padziļinātai 
restaurācijas problēmu izpētei. Tās tiek organizētas joprojām, un tajās piedalās kupls 
skaits dalībnieku no dažādām valstīm – Krievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Igaunijas, 
Latvijas, Ēģiptes u. c., apskatot aktuālas profesionāla rakstura tēmas.

2013. gadā konferencē piedalījās 230 dalībnieku no Ukrainas, Azerbaidžānas, 
Igaunijas un Latvijas, kā arī no Sanktpēterburgas, Kazaņas un Krievijas Federācijas 
apgabaliem – Nižņijnovgorodas, Novgorodas, Voroņežas, Jaroslavas un Krasnodaras.

Konferencē nolasīja 56 referātus – 23 plenāros un 33 sekciju referātus. Tās laikā 
bija iespēja papildus iepazīties ar izliktiem stenda referātiem, kā arī noklausīties divas 
prezentācijas par divu dažādu iekārtu aprīkojumu un lietojumu praksē. Aplūkots bija 
teju viss restaurācijai un konservācijai pakļautais materiālu kopums – arhitektūra, 
bibliotēku, arhīvu un muzeju fondi, kā arī publiski pieejamie objekti – pieminekļi, 
kapakmeņi u. c.

Īpašs uzsvars Maskavas konferencē bija likts uz preventīvās konservācijas attīstību, 
piemēram, temperatūras mitruma režīma uzturēšanu un biocīdiem, kas apturētu 
destrukcijas procesus ar mērķi novērst restaurācijas un konservācijas darbus vispār. 
Tāpat joprojām aktuāla problēma ir ekstremālos apstākļos esošo objektu saglabāšana, 
kas ir pakļauti apkārtējās vides un dažādu faktoru iedarbībai. Konferences dalībnieki 
aplūkoja arī ar finansējumu saistītus jautājumus – valsts atbalsta, sapratnes, tehniskā 
nodrošinājuma un finansējuma trūkumu, nevēlēšanos un nespēju atbalstīt nozares 
topošos speciālistus un viņu izglītošanās iespējas. Tomēr, neraugoties uz šīm 
problēmām, ir vērojama laba savstarpēja sadarbība starp dažādām institūcijām, 
organizācijām un dažādu nozaru speciālistiem un restauratoriem.

No Latvijas konferencē piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta darbinieces Oksana Oša un Ieva Cesberga, 
nolasot attiecīgi referātus “Līmlentes vēsture – tās negatīvās sekas un risinājumi” un 
“Iesējumu restaurācija”. 

Krievijas Federācijā, veicot restaurāciju, darbojas līguma darbu sistēma, un arhīvos 
nav atsevišķas restaurācijas nodaļas, kas atbild par objektu saglabāšanu un veic to 
izpēti, konservāciju un restaurāciju. Labākajā gadījumā ir arhīvu darbinieki, kas 
izpilda vienkāršus objektu labošanas darbus. Pārsvarā arhīvi sadarbojas ar dažādiem 
restaurācijas centriem, kas veic konservācijas un restaurācijas darbus pēc pasūtījuma.
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KV ZPRI grafikas, iesējumu un papīra dokumentu restauratoru darba telpas apskate un 
diskusijas ar institūta darbiniekiem. I. Cesbergas foto

Krievijas likumu krājums. 1649. gads (Соборное уложение 1649 г. Свод законов 
Российского государства). Krievijas likumdošanas 17. gs. piemineklis, Krievijas vēsturē 

pirmais normatīvo tiesību aktu krājums.  http://bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649/index.htm
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Latvijas restauratorus interesējošajā, ar ikdienas darbu saistītajā konferences darba 
sekcijā klātesošo uzmanību saistīja referāts “Bibliotēku fondu stāvokļa ekspertīze un 
restaurācijas pasu sagatavošana: pieredzes pielāgošana praksē Krievijas bibliotēku 
darbā”. Šī projekta ietvaros apsekotas vairāk nekā 45 reģionālās bibliotēkas un bibliotēkās 
esošie fondi – objekta fiziskais stāvoklis, bojājuma veidi un saglabāšanas pakāpe. 

Interesi piesaistīja arī referāts par datubāzes izveidi Krievijas likuma krājumam 
(Соборное уложение 1649 г. Свод законов Российского государства), tā izpēti un 
restaurāciju. Autori precizēja šī unikālā dokumenta garumu – 317 m un apjomu – 
960 lapu (sākotnēji uzskatīja, ka dokumenta garums ir 309 m, apjoms – 959 lapas). 
Datubāzes veidošana notika paralēli praktiskajam darbam. Datubāzes izveidošanas 
iecere balstās pētniecības darbu atvieglošanā, lai nebūtu jāizmanto stīvais un trauslais 
oriģināls, kas glabājas sarullēta veidā.

Konferencē aplūkoja arī dažādu metožu un tehnoloģiju lietojumu, piemēram, 
lāzertehnoloģiju un spektrometriju dažādu savienojumu identificēšanai.

Bija iespēja arī noklausīties referātu par kultūrvēsturiskajos objektos veikto 
eiroremontu, ko prezentēja Voroņežas apgabala Vēstures un kultūras mantojuma 
valsts inspekcijas pārstāvis. Tā bija viela diskusijai, vai labāk, lai ēka gadiem ilgi stāv 
pamesta bez aprūpes, vai tiek renovēta ar šāda veida “uzlabojumiem”. Voroņežas 
inspekcija šajā gadījumā ir bezspēcīga atšķirībā no Maskavā esošās inspekcijas, kur 
par šāda veida pārkāpumu sods sasniedz vairākus miljonus rubļu.

Konferences dalībnieki lēma, ka jāveido komisija, kas nodarbosies ar taksidermijas 
(izbāzeņi) kolekciju restauratoru atestāciju. Konferencē prezentēja unikālu 18. gs. 
cara Pētera I laikā veidotu taksidermijas kolekciju, kas ir saglabājusies, bet sertificētu 
restauratoru šāda tipa objektiem nav. Sastopami tikai sava darba fanātiķi – PSRS laika 
darbinieki un viņu mācekļi, kuri turpina iesākto darbu. 

Konferences ietvaros bija iespēja apmeklēt Valsts zinātniski pētnieciskā 
restaurācijas institūta grafikas, iesējumu un papīra dokumentu restauratoru darba 
telpas, kur strādā grafikas un dokumentu restaurators un divi ādas iesējumu 
restauratori. Sarunā ar kolēģiem secinājām, ka neatkarīgi no valsts un tās tradīcijām 
kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas ir vienādas. 

Ieva Cesberga, Oksana Oša

No polivinilhlorīda (PVC) 
izgatavotu loga rāmju ievietošana 

kultūrvēsturiskā objektā – 
Radoņežas Sergija baznīcā 

Ļipovkas ciemā Zadonskas rajonā. 
I. Cesbergas foto
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lna latvijas valsts vēstures arhīvam nodots
latvijas sūtniecības lielbritānijā arhīvs (1918.–1990. G.)

2013. gada 18. decembrī Latvijas Ārlietu ministrijas Meierovica zālē notika 
sūtniecības Lielbritānijā (Londonā) arhīva nodošanas un pieņemšanas pasākums. 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs 
un Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs parakstīja aktu, kam 
pievienoti vairāki nodošanas saraksti un izziņa par Ārlietu ministrijas arhīvā veikto 
sūtniecības lietu apstrādi. 

Valsts vēstures arhīvs saņēma:
– ap 6  tūkstošiem lietu 505 kārbās; 
– sešas kartotēkas – izsniegto Latvijas ārzemju pasu alfabētiskā kartotēka; 

Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas pavalstnieku centrālais reģistrs; no Vācijas nometnēm 
darbā Lielbritānijā iebraukušo akcijas Balt Cignet dalībnieču kartotēka u. c.;

– Latvijas Ārlietu ministrijas sūtnim Kārlim Zariņam nosūtīto Ministru kabineta 
1940. gada 17. maija sēdes slepenā lēmuma apstiprināto norakstu par ārkārtējo 
pilnvaru piešķiršanu (trīs dokumenti un viena lieta);

– trīs kārbas ar sūtniecībā uzglabātajām likvidētā Latvijas goda konsulāta Sidnejā 
(1932.–1958. g.) 15 lietām. 

Pēc akta parakstīšanas pasākuma dalībnieki un interesenti varēja apskatīt unikālos 
Londonas arhīva dokumentu oriģinālus, to vidū Ministru kabineta 1940. gada  
17. maija ārkārtējās pilnvaras, Kārļa Zariņa 1919.–1920. gada diplomātiskās pases, 
1919. gadā sūtniecībā izsniegto diplomātisko pasu reģistrācijas žurnālu ar personu 
fotouzņēmumiem, goda konsulu reģistru (1921.–1940. g.), Lielbritānijas karaļa 
Džordža V parakstītās Latvijas ģenerālkonsula eksekvatūras u. c. 

Pamatu sūtniecības arhīvam lika Zigfrīds Anna Meierovics. 1918. gada septembrī 
viņš ieradās Londonā kā Latviešu pagaidu nacionālās padomes pilnvarotais, līdzi 
vedot padomes izstrādāto memorandu un ziņas par Latviju. Hronoloģiski tie ir 
pirmie arhīva dokumenti. Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība Londonā sāka 
darboties 11. novembrī, kad Lielbritānija atzina Latvijas pastāvēšanu de facto. No 
tā brīža sūtniecība darbojās 70 gadus, un arhīvs nepārtraukti tika papildināts ar 
jaunām laikmeta dokumentārajām liecībām par valsts pirmajiem soļiem ārpolitikā, 
neatkarības divdesmit gadiem, 1940. gada okupāciju, Otrā pasaules kara un pēckara 
periodu līdz neatkarības atjaunošanai 1990.  gadā.

 Sūtniecības arhīvs vairākkārt tika pārvietots, sadalīts un bez stingras uzskaites 
glabāts dažādās vietās Londonā un Anglijā. 1925. gada beigās no sūtniecības nomas 
telpām Glendhow Gardens, 24 arhīvu pārveda uz ilgtermiņa nomas namu Eaton Place, 
87. 1971. gada pirmajā pusē sūtniecība ar arhīvu pārcēlās uz mazāku namu Holland 
Park Road,  6. 1985. gada rudenī namu nācās atbrīvot, arhīvs tika sadalīts vairākās 
daļās un izvietots dažādās vietās.  Sūtniecība pārcēlās uz divām istabām “Daugavas 
Vanagu” namā Queensbororough Terrace, 72, kur varēja novietot tikai darbam pašus 
nepieciešamākos dokumentus. Lielākais lietu kopums tika glabāts biedrības 
“Daugavas Vanagu Fonds” īpašuma ”Straumēni” pagrabā (160 km no Londonas). 

Pēc Latvijas pilnīgas neatkarības atgūšanas Ārlietu ministrijas arhīvs 1993. gada 
beigās saņēma pirmo, pašu lielāko sūtījumu ar arhīva lietām no “Straumēniem” –  
40 saiņus un 16 kastes. Kopš tā laika līdz 2013. gada decembrim vēl 11 reizes pienāca 
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Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs (no kreisās) un Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs paraksta sūtniecības Lielbritānijā dokumentu nodošanas 

aktu. 2013. gada 18. decembris. K. Purmaļa foto

Latvijas Valsts vēstures arhīva un Ārlietu ministrijas pārstāvji sūtniecības Lielbritānijā 
dokumentu nodošanas pasākumā Meierovica zālē. 2013. gada 18. decembris. K. Purmaļa foto
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Pasākumā eksponētās Kārļa Zariņa 1919.–1920. gada diplomātiskās pases. 
2013.  gada 18. decembris. K. Purmaļa foto

Ārlietu dienesta un diplomātisko dokumentu nodaļas vecākā referente Silvija Križevica 
iepazīstina valsts sekretāru Andreju Pildegoviču ar sūtniecības Lielbritānijā dokumentiem. 
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lielāki vai mazāki lietu sūtījumi. Sūtniecības arhīva apzināšanā un nosūtīšanā uz 
ministriju aktīvi piedalījās Latvijas vēstniecības Londonā diplomāti un darbinieki. 
Lietas labā daudz darīja Kārļa Zariņa meita Marianna Zariņa (1927–2004), no 
1990. gada septembra sūtniecības vadītāja, vēlāk – Latvijas diplomāte. Ar latviešu 
sabiedriskās darbinieces Lielbritānijā informātikas speciālistes Ineses Auziņas-Smitas 
gādību “Straumēnos” glabātās sūtniecības lietas līdz pat 2013. gada beigām vairākās 
daļās tika nosūtītas uz Rīgu.

Ārlietu ministrijas arhīva speciālisti pakāpeniski veica saņemto lietu pirmapstrādi 
un provizorisko aprakstīšanu. Vienlaikus tika gādāts, lai vēsturnieki un pētnieki 
varētu strādāt ar viņus interesējošiem dokumentiem. Sūtniecības lietas ir pētījuši 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra, Latvijas Okupācija 
muzeja, Latvijas Nacionālā muzeja zinātnieki, Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes mācībspēki, maģistranti un studenti. Londonas arhīva 
dokumenti eksponēti vairākās izstādēs par Latvijas diplomātiju un diplomātiem 
starpkaru posmā un valsts okupācijas gados. 

Var droši apgalvot, ka pēc Latvijas Valsts vēstures arhīvā veiktās sūtniecības 
Londonā dokumentu kopuma zinātniskās ekspertīzes, sistematizācijas un 
aprakstīšanas Latvijas Nacionālajā arhīvā esošie attiecīgie fondi tiks būtiski 
papildināti.  

               Silvija Križevica


