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otrais eiropas−ukrainas forums
Kijevā, ukrainā, 2008. gada 27.−29. februārī notika II eiropas−ukrainas forums, 

kurā tika apspriesti ekonomiskie, politiskie, ārpolitikas u.c. jautājumi ukrainas 
integrācijai eiropas Savienībā. Pēc foruma organizētāju ielūguma piedalījos 
paneļdiskusijā “Piemiņas pasākumu politika un eiropas identitāte”.

eiropas identitāte ir veidojusies gadsimtu gaitā, un tai ir bagāta, taču bieži vien 
sāpīga pagātne. Totalitārie režīmi eiropā 20. gs. ir kļuvuši par tumšāko laiku eiropas 
vēsturē. Komunistiskais totalitārais režīms ukrainā atstājis nozīmīgus avotus un ir 
nepieciešama to dziļāka izpēte, lai paustu šī režīma patieso būtību un atmaskotu 
20. gs. 30. gadu kolektivizāciju, kas pielīdzināma genocīdam pret tautu. Joprojām 
trūkst rūpīgas un vispusīgas vēsturnieku veiktas dokumentu izpētes un iedzīvotāju 
izpratnes par to. ukrainas komunistu organizētais golodomors (голодомор), 
denacifikācija, kolaborācijas problēmas − katrai valstij jāsastopas ar kādu sāpīgu 
patiesību. Kāda ir eiropas pieredze, konfrontējoties ar vēsturi?

diskusijās piedalījās vēsturnieki, politiķi, žurnālisti no Polijas, Nīderlandes, 
ukrainas, rumānijas, Baltkrievijas, Igaunijas, vācijas. diskusijas dalībniekus 
informēju par mūsu valsts arhīvistu darbu totalitārā režīma dokumentu 
pārņemšanā, saglabāšanā, pieejamībā un popularizēšanā no pagājušā gadsimta 90. 
gadiem līdz mūsdienām. Informēju par Latvijas valsts rūpēm par represiju upuru 
piemiņas saglabāšanu − grāmatas “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” un “aizvestie. 
1949. gada 25. marts” izdošanu latviešu, krievu, angļu valodā un Latvijas valsts 
arhīva darbinieku ieguldījumu grāmatas tapšanā, datubāzes veidošanā.

Tikšanās reizē ar ukrainas arhīvu valsts komitejas priekšsēdētāju O. Ginsburgu, 
daļas vadītāju J. Priļepiševu un priekšsēdētāja vietnieku K. Novohadski pārrunājām 
sadarbības aspektus starp valstu arhīvu dienestiem − sadarbības līguma atjaunošanu, 
Latvijas arhīvistu iespējamo palīdzību, ukrainai integrējoties eS arhīvu institūciju 
saimē, par uzsāktajiem un turpmāk nepieciešamajiem izpētes darbiem ar Latvijas 
arhīvus interesējošiem dokumentiem par Latviju un tās iedzīvotājiem, kas glabājas 
ukrainas valsts arhīvos, un to tālākas izmantošanas iespējām, veidojot kopēju 
reģistru vai plānojot 2009. gadā Latvijas valsts arhīvu sistēmas 90 gadu pasākumu 
ietvaros rīkot kopēju dokumentu izstādi Latvijā, par tādu vēsturisko dokumentu 



arhīvu dzīve198

Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors v. Štāls, ukrainas arhīvu valsts komitejas 
Starptautiskās sadarbības un eiropas integrācijas daļas vadītāja J. Priļepiša un Latvijas 

republikas vēstnieks ukrainā a. Sjanītis. 2008. gada 29. februāris.

ukrainas arhīvu valsts komitejas gada pārskata sēde. 2008. gada 26. februāris. V. Štāla foto.
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Piemineklis ukrainas Golodomora upuriem. V. Štāla foto.

ukrainas valsts arhīvu vadītāji. No kreisās – ukrainas arhīvu valsts komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks K. Novohatskis, ukrainas arhīvu valsts komitejas Starptautiskās sadarbības 
un eiropas integrācijas daļas vadītāja J. Priļepiša un ukrainas arhīvu valsts komitejas 

priekšsēdētāja O. Ginsburga. V. Štāla foto.
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apzināšanu ukrainas un Latvijas valsts arhīvos, kas apliecina mūsu identitāti un 
esību eiropas valstu kopējā saimē, sākot ar 16. gadsimtu.

27. februārī, izrādot cieņu Latvijas arhīvistiem, man tika piešķirts gods atklāt 
ukrainas arhīvu valsts komitejas gada rezultātu pārskata kolēģijas sēdi un nodot 
sveicienus no Latvijas arhīviem.

29. februārī kopā ar ukrainas arhīvu valsts komitejas eiropas integrācijas daļas 
vadītāju Jūliju Priļepiševu un Latvijas vēstnieku ukrainā ati Sjanīti pārrunājām 
turpmāko divpusējo sadarbību, izmantojot arī vēstniecības atbalstu dokumentu 
apmaiņai starp ukrainas un Latvijas arhīviem, kā arī nepieciešamību piešķirt 
ukrainas arhīvistiem atvieglotus noteikumus, apmeklējot Latviju ukrainai 
interesējošo dokumentu apzināšanai un Latvijas arhīvistu pieredzes izpētei 
eirointegrācijā.

Kopā ar Latvijas vēstniecības ukrainā darbiniekiem pasniedzām Latvijas valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas Goda diplomu un piemiņas zelta nozīmīti bijušajam 
ukrainas Galvenās valsts arhīvu pārvaldes ilggadējam vadītājam Borisam Ivaņenko, 
kurš tobrīd atradās slimnīcā, un vēlējām ātrāk atgūt spēkus un turpināt rakstīt 
memuārus par norisēm, topot Neatkarīgo valstu sadraudzībai un mūsu pirmajiem 
sadarbības pasākumiem.

Valdis Štāls

ventiņu dziedātprieks
Saskaņā ar Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas norādījumiem 2007. gadā 

viens no ventspils zonālā valsts arhīva pamatuzdevumiem bija dokumentu 
apzināšana par dziesmu un deju svētku tradīciju, sagatavošanu un norisi.  

ventspils zonālajā valsts arhīvā atrodams diezgan plašs dokumentu klāsts, kas 
liecina par pašdarbības kolektīvu, tajā skaitā koru, gatavošanos un piedalīšanos 
dziesmu svētkos padomju okupācijas periodā. Tie pamatā ir izpildkomiteju, kultūras 
nodaļu un kultūras namu fondi, kā arī dokumentu kolekcija “ventspils kultūra”. 
daudz skopākas ziņas par koru darbību atrodamas uzņēmumu dokumentos, 
piemēram, zvejnieku kolhoza “Sarkanā bāka” fondā. 

Pētot lielāko daļu dokumentu – saraksti ar emiļa Melngaiļa Tautas mākslas 
namu, repertuāru pieņemšanas komisijas protokolus, mākslinieciskās 
pašdarbības pārskatus, izpildkomiteju rīkojumus un lēmumus, publikācijas 
vietējos laikrakstos –, rodas divi pilnīgi pretēji viedokļi par to, kādēļ cilvēki tajā 
laikā tik aktīvi piedalījušies pašdarbībā un dziedājuši koros. Praktiski visiem 
lielākajiem uzņēmumiem bijis savs koris ar diezgan prāvu dalībnieku skaitu. Lasot 
dokumentus, rodas iespaids, ka varbūt tiešām darba cilvēkam bijis daudz vairāk 
brīvā laika, vai arī viņš tādā veidā meklējis iespēju izrauties no ikdienas, komunicēt, 
realizēt sevi. Tajā pašā laikā skaidri redzams, ka mākslinieciskā pašdarbība tāpat kā 
ražošana ir valsts pasūtījums. uzņēmumi saņem “partorgu” un “kultorgu” rājienus 
par “nepietiekošu māksliniecisko pašdarbību”. diriģentiem jāprot gan noturēt 
vajadzīgais mākslinieciskais līmenis, gan panākt, lai korī iesaistītos no augšas 
noteiktais dalībnieku skaits un visi regulāri apmeklētu mēģinājumus. 

Lai noskaidrotu to patiesības daļu, ko dokumenti nespēj atklāt, 2007. gada 
14. decembrī ventspils zonālais valsts arhīvs savās telpās uz pasākumu aicināja 
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ventspils disputu klubu “autogrāfs”. atraktīvos stāstījumos uzzinājām, ka dziesmu 
svētku dalībniekiem izpildkomiteja tiešām bagātīgi piešķīrusi līdzekļus tērpiem, 
organizējusi nepieciešamo transportu, piešķīrusi brīvas dienas, izcilākajiem 
koristiem dalījusi prēmijas un goda rakstus. vēl piecdesmitajos gados tērpus 
darinājuši paši koru dalībnieki, pat tautiskajām jostām paši tinuši stiepli un kniebuši 
riņķīšus.

Ilggadējā kora “Līvzeme” dalībniece Māra Sniķersproģe atcerējās, kā pie-
dalījusies pirmajos Padomju Latvijas dziesmu svētkos. Naktīs strādāts (krauti 
ķieģeļi), dienā dziedāts korī. dziedāts pa astoņām stundām dienā, tad nedēļu ilgi 
kopmēģinājumi. Ikdienā kopmītnēs ēsts no metāla bļodiņām ar karotēm, taču 
iedzīvotāju klātie pusdienu galdi dziesmu svētku dalībniekiem bijuši servēti 
nažiem un dakšiņām – tik vien bija vajadzīgs, lai paspilgtinātu svētku un īpašā 
brīža noskaņu.

Korī neviens nebija profesionālis. Ņēma katru, kas mācēja un, galvenais, gribēja 
dziedāt. Gadījies pat tā, ka diriģente elvīra Salmiņa veselu nedēļu mājās individuāli 
mācījusi dziedāt “Pūt, vējiņi”, bet pēc tam pārējais koris klausījies – kaut kur 
dzirdēts meldiņš. 

Nereti nācies dziedāt arī pustukšās zālēs. Tomēr pat disputu kluba vadītāja aija 
Bumbiere atzina, ka pati diez vai gribētu pašdarbniekus daudz klausīties. Cita lieta 
ir piedalīties un dziedot pašam sev radīt svētkus. Neviens no vakara dalībniekiem 
neatcerējās, ka būtu ar varu vilkts uz kora mēģinājumiem tikai tāpēc, lai diriģentam 
būtu noteikts dziedātāju skaits. dziedājuši tāpēc, ka paticis to darīt.

vakara noslēgumā ventspils zonālais valsts arhīvs no ilggadējā ventspils Tautas 
teātra režisora ulda Grīnberga saņēma dāvinājumu – dziesmu svētku nozīmīšu 
kolekciju, kas turpmāk bagātinās dokumentu kolekciju “ventspils kultūra”.  

Savukārt tas, kā transformējies dziesmu svētku vizuālais atspoguļojums un 
noformējums dokumentos, parādīts ventspils zonālā valsts arhīva sagatavotajā 
izstādē “dziedātprieks”. 2008. gadā izstāde “dziesmu svētku vēstures skices” tiks 
piedāvāta izvietošanai ventspils Kultūras centrā un Skolēnu jaunrades namā. Taps 
arī ekspozīcija sadarbībā ar ventspils Piejūras brīvdabas muzeju.

Inga Upaciere
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