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kādas nozīmīgas apgaismības laikmeta 
liecības atgriešanās latvijā

2011. gada 25. maijā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvā 
(turpmāk Lvva) notika svinīgs pasākums, kurā mākslas vēstures doktors Kristofs 
Franks (Dr. Christoph Frank), profesors arhitektūras akadēmijā Mendrisio (Šveice) 
uzdāvināja arhīvam nozīmīgu 18. gadsimta dokumentu – Ferdinando de Galjani 
(Galiani, 1728–1787) vēstuli, rakstītu Neapolē, 1785. gada 1. jūnijā un adresētu 
Kurzemes hercoga Pētera Bīrona kambarjunkuram un ceļojumu maršalam heinriham 
fon Ofenbergam (Offenberg, 1752–1827). F. de Galjani, saukts arī “abats Galjani”, itāļu 
diplomāts, ekonomists un rakstnieks, bija viens no ievērojamākajiem apgaismības 
laikmeta pārstāvjiem eiropā, tuvākais denisa didro (Diderot, 1713–1784) draugs. 
viņš regulāri sarakstījās ar slavenākajām sava laika personībām, tostarp ar Krievijas 
ķeizarieni Katrīnu II un Prūsijas karali Frīdrihu Lielo. viņa “vēstuļu draugu” vidū 
bija arī Kurzemes hercogs Pēteris un heinrihs fon Ofenbergs, ar kuriem F. de Galjani 
bija iepazinies hercoga ģimenes ceļojuma laikā Itālijā 1784. un 1785. gadā. 

Šai vēstulei, ko doktors K. Franks nopircis 2001. gadā Bāzeles izsoļu namā 
Erasmushaus – Haus der Bücher. AG, laikā no 19. gadsimta pirmajām desmitgadēm līdz 
mūsu dienām vairākkārt mainījušies īpašnieki. vēstules sākotnējā glabāšanas vieta 
bijis Kurzemes provinces muzejs Jelgavā. vēstules adresāts h. fon Ofenbergs to kopā 
ar visu savu autogrāfu kolekciju, kas aptvēra trīs apjomīgus sējumus, 19. gadsimta 
20. gados bija uzdāvinājis 1818. gadā Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
paspārnē dibinātajam muzejam. 1935. gadā pēc Latvijas republikas valdības rīkojuma 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības un Kurzemes provinces muzeja arhīvu 
atsavināja un pārvietoja uz valsts arhīvu (tagad Lvva). 1944. gadā vācu okupācijas 
iestādes arhīva dokumentus izveda. daļa Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
un Kurzemes provinces muzeja arhīva atgriezās Latvijā 20. gadsimta 50. gados, daļa 
gājusi bojā vai meklējama citu zemju arhīvos, iespējams, Polijā. No h. fon Ofenberga 
autogrāfu kolekcijas trīs sējumiem Lvva saglabājušies tikai divi, taču arī tajos daudz 
vēstuļu trūkst. Nākas konstatēt, ka nozīmīgākās autogrāfu kolekcijas vēstules, 
piemēram, Ludviga van Bēthovena, Imanuēla Kanta, F. de Galjani u. c. bija zudušas 
jau pirms Otrā pasaules kara, kas redzams no vācu arhīvu komisijas darbinieka 
Kurta dilfera (Dülfer) izdarītās atzīmes 1940. gadā, latviešu un vācu pušu sarunu 
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sadarbība ar potsdamas leistikova 
ielas piemiņas un tikšanās vietu

Latvijas valsts arhīvam izveidojusies interesanta sadarbība ar Leistikova ielas 
Piemiņas un tikšanās vietu Potsdamā (Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße 
Potsdam). Kas ir šī vieta, kas saistījusi Potsdamā esošo Piemiņas vietu ar Latvijas 
valsts arhīvā glabātiem dokumentiem? 

1945. gada augustā māju Potsdamā, Mirbaha ielā 1 (kopš 1945. gada Leistikova 
iela 1), kuru no 1916. līdz 1918. gadam cēla evaņģēliskās baznīcas palīdzības biedrība 
un kurā atradās evaņģēliskās sieviešu palīdzības pārvaldes sēdeklis, pēc Potsdamas 
konferences atsavināja padomju militārā administrācija.

laikā par kultūras vērtību sadalīšanu sakarā ar vācbaltiešu piespiedu izceļošanu. 
Par to, ka F. de Galjani vēstule h. fon Ofenbergam pazudusi laikā, kad tā glabājās 
Kurzemes provinces muzejā Jelgavā, liecina doktora K. Franka noskaidrotais fakts, 
ka tā jau 20. gs. 30. gadu vidū atradusies austriešu dzejnieka un rakstnieka hugo fon 
hofmanštāla (Hofmannsthal, 1874–1929), mantinieku īpašumā. 

doktors K. Franks ar h. fon Ofenberga autogrāfu kolekciju Lvva bija iepazinies 
jau 2000. gadā, tādēļ viņa interese par F. de Galjani vēstuli, kas bija piedāvāta izsoles 
namā Bāzelē, nebija nejauša. Pārliecībā, ka kultūras vērtību izlaupīšana ir noziegums 
un dokumentiem jāatrodas to izcelsmes zemē, doktors K. Franks uzskatīja par savu 
pienākumu šo Latvijas un visas eiropas kultūras vēsturei nozīmīgo dokumentu atdot 
īpašumā Lvva, proti, tā sākotnējā glabāšanas vietā – h. fon Ofenberga autogrāfu 
kolekcijas 1. sējumā (5759. f. , 2. apr., 274. l., 405. lp.), kurā, kā apliecina ieraksts vēstuļu 
autoru reģistrā, tā agrāk atradusies. Lvva direktors Nikolajs rižovs ar pateicību 
pieņēma doktora K. Franka dāvinājumu, un drīzumā šī vērtīgā vēstule būs pieejama 
pētniekiem.

Lvva sadarbība ar doktora K. Franka pārstāvēto Mendrisio arhitektūras akadēmiju 
Šveicē turpinās, jo viņš kopā ar saviem kolēģiem gatavo publicēšanai Kurzemes 
hercoga Pētera ceļojumu maršala h. fon Ofenberga ceļojumu dienasgrāmatas, kuru 
oriģināli glabājas Lvva (5759. f., 2. apr., 1116., 1118., 1119., 1120., 1121., 1122. l.). 
Līdzās ceļojuma aprakstam pa Nīderlandi un angliju 1778 un 1779. gadā, kurp h. fon 
Ofenbergs bija devies kopā ar slavenā barona Minhauzena piedzīvojumu iemūžinātāju 
rūdolfu Ēriku raspi (Raspe, 1736–1794), Kurzemes muižnieku Frīdrihu Kristofu fon 
Kleistu (Kleist, 1757–1815) un vairākām citām personām. dienasgrāmatās aprakstīts 
Kurzemes hercoga Pētera un hercogienes dorotejas ceļojums cauri vācijai uz Itāliju 
un atgriešanās vācijā no 1784. gada līdz 1786. gadam. diemžēl Otrā pasaules kara 
laikā zuduši divi šīs dienasgrāmatu kolekcijas sējumi, un profesors K. Franks veltījis 
daudz pūļu, mēģinot noskaidrot to iespējamo atrašanās vietu ārzemju arhīvos un 
bibliotēkās. veicot šos pētījumus, viņš Berlīnes valsts arhīvā atradis plašu arhivāliju 
klāstu, kas dokumentē nacistiskās vācijas okupācijas varas rīcību Latvijā, izlaupot 
un izvedot kultūras un mākslas vērtības. doktors K. Franks īsā priekšlasījumā 
iepazīstināja Lvva darbiniekus ar informāciju par šo tēmu.

Valda Kvaskova 
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Šajā Potsdamas daļā, 16 hektāru lielā platībā, tieši pie robežas ar rietumberlīni 
izveidoja kara pilsētiņu Nr. 7, bet ēkā Leistikova ielā 1 iekārtoja padomju karaspēka 
Militārās pretizlūkošanas izmeklēšanas un pārsūtīšanas cietumu.

Par cietumu pastāvēšanu liecina saglabājušās cietuma kameras ar oriģinālajām 
koka lāvām, masīvās restes un uzraugu logi durvīs. uz sienām – uzraksti vācu un 
krievu valodā, kas atspoguļo ieslodzīto beztiesību un nošķirtību.

Precīzais ieslodzīto cilvēku skaits nav zināms. Ir pieņēmumi, ka 50. gadu vidū 
bijuši apmēram 1500 – kā vācieši, tā padomju pilsoņi. Pēc 50. gadiem ieslodzītie bija 
tikai padomju militārpersonas.

Ieslodzītie mēnešiem ilgi tika vārdzināti un pratināti, līdz padomju karaspēka 
kara tribunāls tuvumā esošajā kapelā piesprieda sodu. Nāvessodus izpildīja vai 
nu Potsdamā, vai Maskavā. Piespriesto sodu ieslodzītie izcieta daudzajās GULAGa 
nometnēs Padomju Savienībā, bet, sākot ar 50. gadiem, arī soda izciešanas vietās 
vācijas demokrātiskajā republikā.

Cietums pastāvēja līdz 80. gadu beigām, bet pēc pēdējo krievu karaspēka daļu 
un slepeno dienestu aiziešanas 1994. gadā ēku atdeva atpakaļ evaņģēliskās baznīcas 
palīdzības biedrībai, kura 1995. gadā to ar bijušo ieslodzīto un sabiedrības atbalstu 
padarīja pieejamu apmeklētājiem.

1997. gadā tika izveidota pirmā izstāde, kas apmeklētājiem stāstīja par cietuma 
vēsturi. 2007. un 2008. gadā cietuma ēka tika izremontēta un netālu no tās uzbūvēta 
mūsdienīga Piemiņas un tikšanās vietas ēka.

Piemiņas vietas darbinieki vāc un, apkopo informāciju par tiem cilvēkiem, kas 
bija ieslodzīti Leistikova ielā 1. Lielākā daļa no viņiem vēl ir nezināmi. Tāpēc tiek 
izmantoti visdažādākie ceļi, lai rastu jebkādu informāciju, – bijušo ieslodzīto atmiņas, 
uz cietuma kameru sienām ieskrāpētie vārdi, Krievijas arhīvos glabātie nometņu 
dokumenti, kā arī Sarkanā Krusta dokumenti.

Mūsu sadarbība sākās 2010. gada vasarā, kad Latvijas valsts arhīvs saņēma 
informāciju par pieciem latviešiem, kas arestēti vācijā, padomju okupācijas zonā 
1948. gadā, ieslodzīti izmeklēšanas cietumā, tiesāti un nosūtīti uz t.s. labošanas 
darbu nometnēm Padomju Savienībā. Meklēto latviešu krimināllietas atradās fondā 
“Latvijas PSr valsts drošības komitejas (vdK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem 
noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas” (1986. fonds). Piemiņas vietas 
direktore Dr. Inese raiha (Ines Reich) bija patiesi pārsteigta un gandarīta, ka radās 
iespēja iepazīties ar lietām, skatīt dokumentus, kur fiksēta informācija par šo cilvēku 
arestu, nopratināšanu un tālāko ceļu uz Padomju Savienības t.s. labošanas darba 
nometnēm. dokumenti atklāja būtiskas detaļas par karaspēka kara tribunāla darbību 
Potsdamā.

Kas ir šie latvieši, kas bija ieslodzīti Leistikova ielā 1? 
Edmunds Berovskis, dzimis 1924. gada 15. maijā Jūrmalā, Asaros, pēc Vācijas 

kapitulācijas atteicies braukt uz Latviju, dzīvojis franču zonā, bet franču varas iestādes viņu 
nodeva padomju komandantūrai, arestēts 1948. gadā un 1948. gada 21. oktobrī Karaspēka 
daļas Nr. 48240 Kara tribunāls tiesājis pēc kriminālkodeksa 58-1a. panta (Dzimtenes 
nodevība), piesprieda 25 gadus labošanas darbu nometnē. Miris 1954. gada 22. augustā 
nometnē “Mineraļnij” (Minlags) Komi APSR. 

Ilgvars Bušs, dzimis 1923. gadā, arestēts 1948. gada 26. janvārī. Tiesājis Karaspēka daļas 
Nr. 48240 Kara tribunāls 1948. gada 25. maijā pēc 58-1a., 58-11. panta, piespriežot 25 gadus 
nometnē. Apsūdzībā teikts, ka vācu okupācijas laikā dienējis vācu policijā, 1944. gada jūlijā 



199arhīvu dzīve

Leistikova ielas Piemiņas un tikšanās vieta Potsdamā 
(Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam).

aizbēdzis uz Vāciju, līdz 1947. gada maijam dzīvojis angļu un amerikāņu zonas nometnēs, 
atteicies atgriezties Padomju Savienībā. No Irkutskas apgabala Čunskas rajona atbrīvots 
1956. gada 21. maijā saskaņā ar PSRS Augstākās padomes Prezidija 1955. gada 17. septembra 
dekrētu. 

Rūdis Celmiņš, dzimis 1923. gadā Ogrē, arestēts 1948. gada 21. jūlijā, tiesāts par 
Dzimtenes nodevību. Tiesājis Karaspēka daļas Nr. 48240 Kara tribunāls 1948. gada 
18. decembrī pēc 58-1a. panta. Apsūdzībā teikts, ka vācu okupācijas laikā Rīgā no 1941. gada 
jūlija līdz 1944. gada aprīlim dienējis policijā un latviešu leģionā, brīvprātīgi aizbraucis uz 
Vāciju. Pēc kapitulācijas navv b atgriezies, bet pārbēdzis uz Rietumu zonu. 1947. gada jūlijā 
nodots padomju zonas komandantūrai, bet nav gribējis atgriezties un bēdzis. 1948. gadā 
otrreiz nodots padomju pavēlniecībai, ievietots nometnē Nr. 226, kur jūlijā aizturēts, jo kopā 
ar sievu gribējis bēgt uz Poliju. Piespriestais sods – 25 gadi nometnē. Lietā par tālāko likteni 
ziņu nav. 

Leonhards Vēveris, dzimis 1919. gada 21. aprīlī Rīgā. Arestēts 1948. gada jūlijā, tiesājis 
Karaspēka daļas Nr. 48240 Kara tribunāls 1948. gada 16. novembrī. Apsūdzībā teikts, ka 
vācu okupācijas laikā dzīvojis Rīgā un strādājis dažādās iestādēs kā tehniskais kalpotājs. 1944. 
gada septembrī izbraucis uz Poliju, tad uz Vāciju, bet nav atgriezies Padomju Savienībā. Pēc 
kapitulācijas bijis tulks angļu komandantūrā (Fersmoldā), pēc tam līdz 1948. gada jūnijam 
bijis angļu reparācijas kontroles komisijas līdzstrādnieks Detmoldā. Piespriesti 25 gadi 
nometnē. No ieslodzījuma atbrīvots 1955. gada 9. maijā.

Bruno Zambergs, dzimis 1924. gada 9. augustā Ventspilī. Arestēts 1948. gada augustā 
un par Dzimtenes nodevību 1949. gadā 20. janvārī piespriesti 25 gadi. Sodu izcietis Angāras 
nometnē Irkutskas apgabalā. Apsūdzībā teikts, ka 1943. gada martā iesaukts vācu armijā, 
kur dienēja līdz 1943. gada oktobrim, no 1943. gada oktobra līdz 1944. gada 12. janvārim 
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316. latviešu policijas bataljona sastāvā piedalījies kaujās pret padomju karaspēka daļām, no 
1944. gada augusta līdz Vācijas kapitulācijai 15. latviešu SS divīzijas sastāvā cīnījies Polijas 
un Vācijas teritorijā. Pēc kapitulācijas izvairījās atgriezties Padomju Latvijā, palika Vācijas 
Rietumu zonā. No 1947. gada novembra līdz 1948. gada maijam dzīvoja Freiburgā franču 
zonā, kur tika savervēts kā aģents franču pretizlūkošanas vajadzībām. No Angāras nometnes 
Irkutskas apgabalā atbrīvots 1955. gada 9. septembrī.

2011. gada 14. –20. maijā Latvijas valsts arhīva pārstāve Iveta Šķiņķe tika uzaicināta 
piedalīties Piemiņas un tikšanās vietas organizētajā pasākumu nedēļā “Top pastāvīgā 
ekspozīcija“ prezentēt Lva glabāto dokumentu grupu – fondu “Latvijas PSr valsts 
drošības komitejas (vdK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem 
apsūdzēto personu krimināllietas“, jo Lva glabāto arestēto cilvēku krimināllietu 
atsevišķas dokumentu kopijas tiks izmantotas piemiņas vietas pastāvīgajā 
ekspozīcijā. 

ekspozīciju atklās 2012. gada februārī, bet pasākumu nedēļa bija ieplānota, lai 
prezentētu ēkas restaurācijas rezultātu, ekspozīcijas ideju un iekārtojumu, priekšmetus 
un dokumentus. 

Pamatekspozīcijas ideja, sagatavošanas darbi un ekspozīcijas izstrāde noris 
pārdomāti, pēctecīgi, ar lielām pētnieciskām iestrādēm. arhitekti un restauratori 
ir saglabājuši cietuma ēkas autentiskumu – logu stiklos, sienās, grīdās, durvīs. 
arhitekti, kas izstrādāja ekspozīcijas iekārtojuma koncepciju, ņēmuši vērā, ka tai 
minimāli jāiejaucas cietuma gaisotnē – bijušajā cietuma ēkā izvietotajiem stendiem, 
kuros tiks izstādīti atsevišķi priekšmeti un dokumenti, jābūt vizuāli neuzkrītošiem. 
Tika restaurēti vairāk nekā 1000 uzraksti uz cietuma kameru sienām. Tie ir uzraksti, 

Leistikova ielas Piemiņas un tikšanās vietas Potsdamā direktore Dr. Inese raiha (Ines Reich) 
(trešā no labās) diskusijas dalībniekus iepazīstina ar bijušā Izmeklēšanas un pārsūtīšanas 

cietuma ēkas modeli. 2011. gada 14. maijs. 
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kas satur informāciju par ieslodzītajiem cilvēkiem, tie ir dzejoļi un zīmējumi, tie ir 
kalendāra aizvietotāji, tās ir zīmes, kas liecina par izolāciju, bailēm un vēlmi netikt 
aizmirstiem.

Nedēļas laikā notikušajās apaļā galda sarunās, diskusijās un lekcijās tika diskutēts 
par atmiņas kultūras lomu, piemiņas vietas būtību, ekspozīcijas mērķiem un paveikto, 
kā arī meklēti veidi, kā piemiņas vietu, ekspozīciju materiālus izmantot skolotāju 
tālākizglītošanā un mācību stundās ārpus skolas sienām. diskusijās piedalījās gan 
dažādu jomu speciālisti – vēsturnieki, arhīvu darbinieki, muzeju speciālisti, pedagogi, 
arhitekti, restauratori, vēstures pieminekļu aizsardzības iestāžu pārstāvji, gan bijušie 
ieslodzītie un viņu tuvinieki, gan studenti, žurnālisti, filmu veidotāji un cilvēki, kam 
interesē vēsture un piemiņas vietu loma atmiņas kontekstā.

Interesanta bija ideja katru dienu prezentēt kādu topošās ekspozīcijas objektu – 
ieslodzītā fotogrāfiju, ēkas numura zīmi no padomju kara pilsētiņas laikiem, ieslodzītajai 
piederējušo medaljonu ar bērna foto u.c.

arī Latvijas valsts arhīvam tā ir interesanta iespēja un pieredze popularizēt arhīva 
dokumentus un arhīva izpētes darbu. Tā kā Krievijas arhīvos glabātās izmeklēšanas 
lietas vācu kolēģiem šobrīd nav pieejamas, tad arhīvā glabātie valsts drošības komitejas 
dokumenti viņiem ir liela pētnieciska bagātība. Savukārt, mums tas ļauj atšķetināt 
daudzu latviešu likteņus, kā arī pievērsties mazāk pētītai tēmai – izbraukušo Latvijas 
iedzīvotāju arestiem padomju okupācijas zonā vācijā. 

vācu kolēģu aizrautīgais un ļoti metodiskais darbs ļauj iegūt pieredzi ne tikai 
izpētes darbā, bet arī sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā, kā arī aizraujošu 
publisku diskusiju organizēšanā.

Sadarbības rezultātā Piemiņas vieta izteikusi piedāvājumu veidot kopīgu ceļojošo 
izstādi, kur tiktu atspoguļota PSrS represīvā politika un to apliecinošie dokumenti.

Iveta Šķiņķe

jaunas zināšanas un pieredze 
kultūras mantojuma saglabāšanas darbā

2011. gada pavasarī, pateicoties Latvijas restauratoru biedrības atbalstam un 
valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumam, nozares speciālistiem bija iespēja 
piedalīties vairākās kultūras mantojuma saglabāšanai veltītās aktivitātēs eiropā.

2011. gadā no 9. līdz 11. maijam hornā (austrija) notika eiropas grāmatu un papīra 
konservācijas – restaurācijas pētniecības centra organizēta konference ”Jaunākās 
pieejas grāmatu un papīra konservācijā – restaurācijā”, kurā piedalījās speciālisti no 
23 eiropas valstīm, kā arī no aSv un Indijas

Konferencē prezentēja 44 referātus, un tā bija labi apmeklēta. Tajā katru dienu 
piedalījās vairāk nekā simts interesentu. Konferences galvenais mērķis – pulcēt kopā 
eiropas vadošos speciālistus dokumentārā un bibliogrāfiskā mantojuma saglabāšanā, 
lai kopīgi lemtu par nozares galvenajām vajadzībām, problēmām un prioritātēm – 
pilnībā bija īstenots. diskusijās iezīmējās tālāko pētījumu nepieciešamība, kā arī tika 
atrasti jauni sadarbības partneri.
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Konferencē kā galvenais akcents dokumentārā un bibliogrāfiskā materiāla 
saglabāšanā šobrīd tika uzsvērta iespējami minimālāka iejaukšanās objekta 
veselumā:

 – pēc iespējas saudzīgāku konservācijas un restaurācijas metožu izvēle,
 – labvēlīgu saglabāšanas apstākļu izvēle; stingra mikroklimata nodrošināšana; 

stabils, nemainīgs temperatūras un mitruma režīms,
– digitālo kopiju izmantošanas iespējas nodrošināšana. 
Joprojām ir jāsaprot, ka vienmēr pastāvēs divas lietotāju grupas – vieniem pietiks 

tikai ar informāciju digitālā formā, bet otriem vajadzēs tiešu kontaktu ar kultūras 
objektu, tā struktūru, kuru diemžēl digitāli uztvert nav iespējams.

vairāki referāti konferencē bija veltīti jaunām tehnoloģiskajām iespējām 
konservācijā un izpētē. Tās, protams, ir saistītas ar diezgan lieliem finanšu 
ieguldījumiem. Jāatzīmē vācu kompānijas “Lichtblau” speciālistu tehnoloģisko, 
nedestruktīvo metodi apjomīgu papīra kolekciju fiziskā stāvokļa izvērtēšanai 
“SurveNIR”. Tā šobrīd aizvien vairāk tiek lietota eiropas valstu arhīvos un bibliotēkās 
un ir iekarojusi uzticību ātru un precīzu rezultātu iegūšanai. Metode radīta, lai 
apjomīgas papīra kolekcijas fizisko stāvokli un materiāla īpašības varētu raksturot 
uz vietas glabātavā, nepārvietojot un nesagatavojot paraugus laboratorijā. To veic, 
izmantojot vieglu un kompaktu pārnēsājamo spektrometru (sk. www.lichtblau-
germany.com).

Ļoti interesanti un jaunas informācijas bagāti bija Itālijas un Nīderlandes speciālistu 
referāti mikrobioloģiskās izpētes jomā. Konferences ietvaros bija iespējams tikties ar 
saglabāšanas, konservācijas un restaurācijas materiālu piegādātājiem un iepazīties ar 
to jaunākajiem produktiem, kā arī viesoties eiropas grāmatu un papīra konservācijas 
– restaurācijas pētniecības centrā. Centrs veidots kā modelis šā brīža konservācijas 
un restaurācijas darbu izpratnei – atbilstošas iekārtas, literatūra un apmācību 
programmas, kuras finansē eiropas Savienība, austrijas republika un hornas 
pilsētas pašvaldība. Tas aicina pieteikties eiropas, kā arī citu valstu konservācijas – 
restaurācijas speciālistus vadīt apmācību programmas. Tā mājaslapas adrese: http://
www.buchstadt.at/european-research-Centre.76.0.html?&L=3

2011. gadā no 12. līdz 13. maijam Budapeštā notika eiropas arhīvu vadošo 
konservācijas speciālistu darba grupas gadskārtējā sanāksme. Šāda darba grupa 
tika izveidota 2009. gada rudenī pēc Somijas Nacionālā arhīva Saglabāšanas 
departamenta vadītāja ierosinājuma. Tikšanās notiek reizi gadā kādā no dalībvalstu 
arhīviem.

Šogad sanāksmē piedalījās 12 eiropas valstu saglabāšanas darba vadītāji, kā 
arī eiropas Komisijas arhīva pārstāvis. Sanāksmes tematika bija veltīta glabātavu 
celtniecības un menedžmenta, preventīvās saglabāšanas risku izvērtēšanas  un 
standartu problemātikai, kā arī darba grupas tālākā darba plānošanai. 

Speciālisti diskusiju gaitā vienojās, ka saglabāšanas standartu izstrādē katras 
valsts ietvaros liela uzmanība jāpievērš reģiona klimatiskajām īpatnībām un, pirms 
jaunu glabātavu celtniecības, jāpārdomā to tālākās uzturēšanas iespējas un ar tām 
saistītie izdevumi. Nīderlandes pārstāvis demonstrēja viņu izstrādāto lēmumu 
pieņemšanas moduļu shēmu principu, kura lietošana atvieglo saglabāšanas procesu 
vadīšanu un kontroli. Grupas dalībnieku savstarpējās sazināšanās un informācijas 
apmaiņas nolūkā interneta vietnē ir izveidots mājaslapas modulis, kurā atrodams 
arhīvu standartu salīdzinājums un visu dalībnieku sniegtās prezentācijas.
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ungārijas Nacionālā 
arhīva dokumentu 
kolekcijas glabāšanas 
veids līdz 2011. gada 
pavasarim. 
2011. gada 13. maijs. 
I. Šteingoldes foto.

ungārijas Nacionālā 
arhīva glabātavu jaunā 
plauktu sistēma.
2011. gada 13. maijs. 
I. Šteingoldes foto.
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virtuālās izstādes stāsta par latvijas vēsturi 
 
arhīvu dokumentu popularizēšanas formas ir daudzveidīgas un saistītas 

galvenokārt ar kādu notikumu vai personības nozīmīgu gadskārtu, datējumu. 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvs (turpmāk Lva) turpina virtuālo 
izstāžu veidošanu un šogad sabiedrībai piedāvā divas jaunas ekspozīcijas interneta 
vidē. abas ir sagatavotas kopā ar sadarbības partneriem, jo, kā rāda iepriekšējā 
pieredze, šāda darbības forma nodrošina bagātāku un daudzveidīgāku informāciju 
interesentiem.

virtuālā izstāde Rīgas Pionieru un Skolēnu pils. Dokumenti un fotogrāfijas

2011. gadā rīgas Skolēnu pils atzīmēja 70. gadskārtu. rīgas Skolu muzeja 
speciālistiem, apzinot Lva dokumentus par rīgas Pionieru pils vēsturi un darbību, 
bija skaidrs, ka arhīvā glabājas bagātīgs dokumentārais materiāls pētījumam, kas 
pārsniedz tradicionālas pārskata izstādes robežas. Tādējādi radās doma veidot 

Grupas darbs tika novērtēts kā ļoti produktīvs. Tika nolemts, ka turpmāk 
sanāksmes rīkos vienlaicīgi ar eiropas Nacionālo arhīvu vadītāju tikšanos, lai veidotu 
kopīgas diskusiju sēdes un panāktu lēmumu ātrāku ieviešanu. Nākamā tikšanās 
paredzēta 2012. gada pavasarī Kopenhāgenā.

Tikšanās ietvaros bija organizēta ekskursija uz ungārijas parlamenta ēku un 
ungārijas Nacionālā arhīva ēku un glabātavām.

Inga Šteingolde

virtuālās izstādes logo.
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virtuālu izstādi, lai piesaistītu jaunās paaudzes interesi, kas ikdienā informācijas 
iegūšanai lieto interneta vidi.

Izstādes veidošanai Lva noslēdza sadarbības līgumu ar bērnu un jauniešu 
centru “rīgas Skolēnu pils” un rīgas Skolu muzeju. Lai lietotājam būtu vienkāršāk 
izvēlēties konkrēti interesējošu vēstures periodu vai tēmu, izstādes dokumenti ir 
sakārtoti pa desmitgadēm no 1940. gada līdz mūsdienām, veidojot 7 sadaļas. Katras 
sadaļas struktūrā ietilpst gan dokumenti, gan vizuālais pielikums – goda diplomi, 
pateicības, uzslavas raksti un diplomi, kas ne tikai raksturo skolēnu un pulciņu darba 
novērtējumu, bet ir arī savdabīgi padomju ideoloģijas lietišķās grafikas paraugi. 

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā (līdz 1941. gada februārim) bijušajā Prezidenta 
pilī apmetās Latvijas PSr Tautas komisāru padome. 1941. gada 10. janvārī tā pieņēma 
lēmumu par rīgas pils nodošanu republikas pionieru vajadzībām un 1941. gada 
februārī pils ziemeļu daļā tika iekārtota Pionieru pils.

Padomju iestāžu vadītāju atlase un norīkošana darbā bija politiski nozīmīga 
darbība, un arī Pionieru pils direktora amats bija ne mazāk svarīgs. Par to var 
pārliecināties izstādē iepazīstoties ar direktoru personālajām kadru lapām. No 
1940. gada oktobra līdz 1945.gada jūnijam direktora amatā bija helēna (Jeļena) 
Klestrupa.

1941. gadā Pionieru pilī darbojās neliels pulciņu skaits – tehnikas, mākslas un 
mūzikas; – ar 415 audzēkņiem. dramatisko kolektīvu vadīja režisori eduards Smiļģis 
un Felicita ertnere, kori – diriģents Jānis Milzarājs.

Pēckara gados Pionieru pils aktivitātes bija cieši saistītas ar ideoloģiskiem 
pasākumiem. Pulciņu darba rezultāts tika parādīts dažādās izstādēs, teātra izrādēs, 
koncertos. Bieži vien atskaites koncerti, izrādes tika rīkoti prestižās vietās – koris 

Goda raksts rīgas Pionieru pilij par panākumiem puķu audzēšanā. rīgā, 
1964.gada 17.augustā. rīgas Skolēnu pils arhīvs G. Švītiņa foto.
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“rīga” uzstājās Latvijas valsts universitātes Lielajā aulā, bet deju kolektīvs “uguntiņa” 
Operas un baleta teātrī. virtuālajā izstādē aplūkojamas koncertu programmas un 
informatīvi bukleti.

20. gs. 90. gados līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu ievērojamas pārmaiņas 
norisinājās arī rīgas pionieru pilī: mainījās nosaukums, statuss, pulciņu darbības 
virzieni un arī atrašanās vieta. 1991. gada 6. februārī rīgas Skolēnu pils direktors 
Juris Bogdanovs paraksta pavēli par rīgas Skolēnu pils pārcelšanu uz jaunajām darba 
telpām K. Barona ielā 99. Par svarīgu dokumentu uzskatāma arī rīgas Skolēnu pils 
direktora daiņa Fārta pavēle par rīgas Pionieru un skolēnu pils nosaukuma maiņu 
– bērnu un jauniešu brīvā laika centrs “rīgas Skolēnu pils” (1991. gada 3. decembris) 
izveidošanu. Beidza pastāvēt pionieru formālā un ideoloģiskā kustība Latvijā.

Izstādes 2000. gadu sadaļu veido galvenokārt fotogrāfijas un apbalvojumi, kas 
liecina par vispusīgām aktivitātēm konkursos, sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī 
eiropas valstīs. Centram bija izveidojušies cieši sakari ar Brēmenes skolu muzeju un 
hamburgas Sociālo skolu. regulāri notika skolēnu grupu apmaiņas tika organizētas 
ceļojošas izstādes. 

virtuālajā izstādē atsevišķu sadaļu veido četri foto albumi, kas glabājas Lva 1633. 
fondā. Trīs no tiem ir jubilejas albumi, sagatavoti rīgas Pionieru pils 15., 25. un 30. 
gadadienai. Tajos iekļautas informējoša rakstura fotogrāfijas, kas sniedz priekšstatu 
par daudzo pulciņu, studiju, koru, ansambļu darbu un svētku sarīkojumiem. 
Savukārt viens no albumiem – “rīgas Pionieru pils 1959./1960. mācību gadā” piesaista 
uzmanību ar profesionāli organizētām grupu, koru un ansambļu fotogrāfijām, kur 
skaidri nolasāms pasūtījuma inscenējums. Nav zināms, kādam nolūkam šis albums 
ir sagatavots, bet tā ir bagāta izpētes viela vēstures pētniekiem.

Foto no albuma “rīgas Pionieru pils 1959./1960. mācību gadā”. 
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 19. l., 6. lp.
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Izstādes noslēdzošā sadaļa – Atmiņas ietver dažādu pulciņu vadītāju atmiņu 
stāstījumus. Pieredzē dalījušies rusins vilks (Igrotēkas vadītājs, Orientēšanās sporta 
sekcijas vadītājs un pedagogs, kā arī Tūrisma un novadpētniecības daļas vadītājs), 
audiona Līventāle (Tautas deju ansambļa “uguntiņa” mākslinieciskā vadītāja no 
1948.gada līdz 2006.gadam) un citi.

virtuālo izstādi veidoja Lva speciālisti: dokumentu atlasi un vēsturiskās 
situācijas īsu raksturojumu katras desmitgades ievadam sagatavoja Iveta Šķiņķe; 
aija Kalnciema veica literāro redakciju; web tehniskā izstrāde bija ainara Mazvērsīša 
pārziņā; vizuālo koncepciju un izstādes dizainu izstrādāja Guntis Švītiņš. Izstādes 
veidošanā piedalījās arī rīgas skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants vikšers, zinaida 
Soboļeva un anita Gailiša. Jāatzīmē, ka veidot kopskatu par Pionieru pils darbību 
nebija vienkāršs uzdevums, jo, pētot Lva dokumentus, pārsvarā iezīmējās padomju 
ideoloģijas rutīnas darbs un uzdevumi. Gluži pretēja aina pavērās, iepazīstoties 
ar minētajiem pulciņu vadītājiem, kas neapšaubāmi bija izcilas personības, kā arī 
ar dalībnieku atmiņu stāstiem. Izstādes veidotāji centās sabalansēt šīs divas, visai 
pretrunīgās vides, lai sniegtu iespējami objektīvu laiku raksturojošu modeli.

Latvijas valsts arhīvā izstādi prezentēja un publicēja interneta vietnē www.lvarhivs.
gov.lv//LVA/pionierupils 2011. gada 19. maijā. Pasākumā tika atzīts, ka šāda veida 
virtuālas izstādes noder gan kā metodiskais materiāls pedagogiem, gan ierosmes 
avots pētniekiem. vienlaikus tā ir lieliska iespēja popularizēt arhīva dokumentus. 
Pasākumā arī atzīmēja, ka sadarbības projekts realizēts sekmīgi un sabiedrībai 
pavērta vēl viena iespēja ielūkoties mūsu vēstures epizodē.

virtuālā izstāde 1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos

Pieminot pirmās masveida deportācijas 70. gadskārtu, Latvijas Nacionālā arhīva 
Cēsu zonālā valsts arhīva (turpmāk Cēsu zva) kolēģes andas Opoļskas rosināti, Lva 
un Cēsu zva kopīgi uzsāka virtuālās izstādes 1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos 
veidošanu. Izstādes iecere ir parādīt 1941. gada 14. jūnija deportāciju Latvijas apriņķu 
kontekstā, ar konkrētu cilvēku arhīva lietu dokumentiem un atmiņām. 

Šobrīd arhīvu speciālisti ir sagatavojuši ieskatu divu apriņķu – Cēsu un 
Madonas – vēsturē. virtuālajā izstādē izmantoti Lva, Cēsu zva, Cēsu vēstures 
un mākslas muzeja, eduarda veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči”, Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja, kā arī privātpersonu arhīvu materiāli.

Turpmākais mērķis ir uzrunāt pārējo LNa zonālo valsts arhīvu kolēģus un iekļaut 
virtuālajā izstādē visus Latvijas apriņķus. 

Izstādi sagatavoja: Iveta Šķiņķe, aija Kalnciema, anda Opoļska, Guntis Švītiņš, 
ainars Mazvērsītis.

2011.gada 23.augustā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 14. jūnija 
deportācijas piemiņas pasākumā klātesošos uzrunāja muzeja vadošais pētnieks 
Indulis zvirgzdiņš, bet virtuālo izstādi www.lvarhivs.gov.lv//LVA/aprinki1941 prezentēja 
izstādes veidotājs Guntis Švītiņš. Pasākumā par deportāciju izpēti Lva un projektu 
Aizvestie stāstīja projekta vadītāja Iveta Šķiņķe. Savukārt Cēsu zva darbiniece  anda 
Opoļska sarunājās ar izstādē izmantoto atmiņu autoriem Benitu Kalniņu un anitu 
Stangaini. 

Guntis Švītiņš
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devītā baltijas valstu restauratoru triennāle viļņā
Baltijas valstu restauratoru triennāle bija jau devītais tradicionālais pasākums 

restauratoriem, muzeju speciālistiem, arhīvu un bibliotēku darbiniekiem, mākslas 
vēsturniekiem, zinātniekiem. Tā notika viļņas Nacionālajā mākslas galerijā no 10. līdz 
13. maijam. Latvijas restauratoru piedalīšanos tajā organizēja Latvijas restauratoru 
biedrība un to pārstāvēja 40 speciālisti no arhīviem, muzejiem, bibliotēkām, rīgas 
Tehniskās universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas valsts koksnes 
ķīmijas institūta, kā arī arhitekti, mākslas vēsturnieki un speciālisti no SIa RE&RE. 
Baltijas valstu konferencē piedalījās arī vācijas, Indijas, Itālijas, Somijas,  Spānijas, 
Čehijas, rumānijas un Krievijas pārstāvji.

Konferencē “Mākslas un zinātnes sintēze konservācijā: tendences un sasniegumi” 
tika prezentēti 25 referāti, to starpā seši no Latvijas. 

Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentu 
pārstāvēja viens referāts un četri stenda referāti. referātu “Latvijas republikas pasu 
(1927–1943) izpēte un konservācija” nolasīja O. Plotņikova. Savukārt stenda referātus 
izstrādāja un prezentēja: 

Māris Jēkabsons, Ļubova Belkova (Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts). vaska 
zīmogu (13.–16. gs.) mikrostruktūra; 

Konferences dalībnieki viļņas Nacionālās mākslas galerijas konferenču zālē. 
2011. gada 10. maijs. I. Šteingoldes foto. 



209arhīvu dzīve

renāte daukste. Monitorings arhīvu glabātavās;
Inta rudzīte, aleksandra Juldaševa. Latvijas valsts vēstures arhīva fonda Nr. 2761 

“rīgas pilsētas būvvaldes” dokumentu restaurācija; 
Inga Šteingolde, Māra Sprūdža. analīzes kā neatņemamā daļa konservācijas 

procesā. Konferences referāti ir publicēti materiālu krājumā un ar to var iepazīties 
Latvijas Nacionālā arhīva arhīvu speciālajā bibliotēkā.

Konferences dalībnieki varēja ne tikai klausīties referātus, bet arī iepazīties ar citu 
restauratoru un pētnieku veikumu, kas bija izvietoti stendos. Stendi bija informatīvi 
un ilustratīvi, prezentējot dažādu objekta veidu restaurāciju un konservāciju 
– koka, papīra, gleznu, tekstilmateriālu, zīmogu, ēku, trauku, arheoloģisko u.c. 
materiālu, kā arī to jaunākās izpētes, konservācijas un restaurācijas tehnoloģijas 
un materiālus. dalībniekiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt arī Lietuvas Mākslas 
muzeja restaurācijas centru; Lietuvas Nacionālā muzeja konservācijas centru; M. 
Mežvida Lietuvas Nacionālās bibliotēkas dokumentu restaurācijas centru; Lietuvas 
valsts Centrālā arhīva restaurācijas nodaļu; Nacionālā muzeja konservācijas grupu 
– Lietuvas karaļu pili; viļņas universitātes bibliotēkas restaurācijas centru; Kernaves 
muzeju, M. Čurļoņa Nacionālo mākslas muzeju; Bernardiešu klostera – arhitektūras 
ansambli.

dalība konferencē pavēra unikālas iespējas gūt jaunas zināšanas un pieredzi 
restaurācijas nozarē, apmainīties ar prasmēm gan konservācijas, restaurācijas jomā, 
gan arī uzzināt atbildes uz jautājumiem par sevi interesējošo tehnoloģiju apgūšanu, 
izmantošanu un pielietošanu praksē 

desmitā Baltijas valstu restauratoru triennāle notiks Latvijā. restaurācijas nozares 
speciālisti jau ir sākuši strādāt, lai arī nākamā, jubilejas konference izdotos intere-
santa un kvalitatīva. 

Oksana Plotņikova

baltijas valstu arhīvistu tikšanās
Pēc triju gadu pārtraukuma 2011. gada 9. un 10. jūnijā netālu no Šauļiem 

bijušajā grāfa zubova muižā notika XIv Baltijas valstu arhīvistu tikšanās. Pasākumā 
piedalījās  vadošās amatpersonas un speciālisti, lai kopīgi apspriestu arhīva nozares 
attīstības jautājumus. Tā bija unikāla iespēja satikties, iegūt vērtīgu informāciju par 
aktualitātēm un novitātēm arhīva nozares likumdošanā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
pārrunāt kultūras mantojuma saglabāšanas un pieejamības nepieciešamību un 
iespējas, diskutēt par problēmām, uzklausīt viedokļus un rast jaunus risinājumus, kā 
arī satikties ar sen neredzētajiem kolēģiem un sadarbības partneriem. 

Baltijas valstu arhīvistu seminārā Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža 
informēja kolēģus par lielajām pārmaiņām, ko piedzīvojusi Latvijas valsts arhīvu 
sistēma laikā no 2009. gada: gan par milzīgo arhīva finansējuma samazinājumu, kam 
sekoja arhīva darbinieku skaita samazināšana, gan par valsts arhīvu apvienošanas 
procesu un Latvijas Nacionālā arhīva izveidi. direktore ziņojumā iezīmēja arī arhīva 
turpmākos attīstības virzienus, nosaucot gan konkrētus uzdevumus tuvākajam 
laikam, gan ieceres un projektus tālākai nākotnei. Savukārt Latvijas Nacionālā arhīva 
direktora vietniece Ingūna Slaidiņa iepazīstināja dalībniekus ar aktualitātēm Latvijas 
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arhīvu likumdošanā – jauno arhīvu likumu, raksturojot tā tapšanas sarežģīto ceļu un 
iezīmējot būtiskāko pienesumu arhīvu normatīvajam regulējumam. 

Izmaiņas arhīvu likumdošanā un arhīvu sistēmā Lietuvā pēdējos gados seminārā 
apskatīja Lietuvas galvenais arhīvists ramojus Kraujelis un galvenā speciāliste 
dokumentu pārvaldībā daiva Lukšaitė. Lietuvas arhīvu departaments, kas darbojās 
Lietuvas Ministru kabineta pakļautībā un vadīja arhīva sistēmu, ir pārveidots par 
Galvenā arhīvista biroju  Kultūras ministrijas pakļautībā. Lietuvas arhīvu sistēmai 
ir vienots budžets, to sadala jaunizveidotais birojs, saskaņojot ar ministriju. Lietuvas 
kolēģi iepazīstināja arhīvistus arī ar vairākiem nozīmīgiem eiropas Savienības 
finansētiem projektiem. Lielākais no tiem ir saistīts ar valsts pārvaldes elektronisko 
dokumentu pārvaldību: tajā ir iesaistītas visas valsts pārvaldes iestādes, kuras 
ar 2012. gadu plāno pāriet uz vienotu dokumentu pārvaldības sistēmu. Finansiāli 
apjomīgākais ir kinodokumentu digitalizācijas projekts. Šī projekta ietvaros ir 
iegādātas visas nepieciešamās iekārtas, lai veiktu filmu sagatavošanu digitalizācijai, 
filmu digitalizaciju un digitālo restaurāciju. Projekta kopējās izmaksas pārsniedz 1 
milj. eur.  

Igaunijas Nacionālā arhīva ģeneraldirektors Prīts Prisko un attīstības biroja 
vadītājs Toivo Jullinens informēja semināra dalībniekus par gaidāmajām izmaiņām 

Semināra rezolūcijas parakstīšana. No kreisās: Lietuvas Galvenais arhīvists ramojus 
Kraujelis, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža un Igaunijas Nacionālā arhīva 

ģenerāldirektors Prīts Prisko. 2011. gada 9. jūnijs. D. Lukšaites foto. 
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Semināra norise. 2011. gada 9. jūnijs. 
D. Lukšaites foto. 

arhīva nozarē. 2012. gada 1. janvārī Igaunijas republikā, stājoties spēkā jaunajam 
arhīvu likumam ir plānota iekšējā arhīva reorganizācija. Galvenās izmaiņas likumā 
skars darbu ar iestādēm, piemēram, mainīts dokumentu nodošanas termiņš arhīvā 
no 15 gadiem uz 10 gadiem visiem dokumentu veidiem. arī Igaunijas Nacionālais 
arhīvs mainīs pakļautību: no valsts kancelejas uz  Izglītības ministriju. 

Baltijas valstu arhīvistu semināru noslēdza diskusija par pasākuma turpmāko 
rīkošanu. diskusijā nolēma, ka arhīvistu tikšanos organizēs reizi divos gados kā 
nelielu konferenci saistītu ar arhīvu nozares aktualitātēm, paplašinot pasākuma 
dalībnieku loku. Turpmāk pasākuma rīkotāji segs konferences izdevumus, bet ceļa 
izdevumus un viesnīcu izmaksas apmaksās konferences dalībnieki. Nākošo tikšanos 
2013. gadā organizēs Igaunijas Nacionālais arhīvs un konferences diskusiju objekts 
būs elektroniskie dokumenti. 

Baltijas valstu arhīvistiem bija iespējams iepazīties arī ar Šauļu reģionālo arhīvu, 
pilsētu un doties izbraukumā uz Krusta kalnu.

.Māra Sprūdža


