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VIRTUĀLĀ IZSTĀDE “LATVIEŠI LIELBRITĀNIJĀ”

Latviešu diaspora pasaulē apliecina mūsu piederību, saknes, vienotu kultūras 
izpratni un tradīciju saglabāšanu, lai varētu turpināties mūsu tautas galvenās 
raksturzīmes. Tiek uzskatīts, ka 120 pasaules valstīs dzīvo vairāk nekā 370 000 latviešu. 
Galvenie iemesli latviešu masveida aizceļošanai ir Otrā pasaules kara noslēguma fāze 
1944. gada vasarā, kad Latvijas robežām pietuvojās padomju karaspēks un kad bēgļu 
gaitās uz Vāciju devās 171 000 un uz Zviedriju 5000 Latvijas iedzīvotāju. Otrā masvei-
da izceļošana, aptuveni 150 000 aizbraucēju, saistīta ar 2008. gada ekonomisko krīzi, 
kas aptvēra ievērojamu skaitu valstu visā pasaulē. 

Lai labāk izprastu, kā veidojās latviešu diasporas centri Lielbritānijā, kas 
vienoja, organizēja un stimulēja dzīvošanu jaunajā mītnes zemē, tika sagatavota 
virtuālā izstāde “Latvieši Lielbritānijā” (http://www.archiv.org.lv/latviesi_lielbri-
tanija). Virtuālo izstādi sagatavoja Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL), 
Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un archīvs (LDCA) un projekta koordi-
natore Inese Auziņa-Smita. Latvijas Nacionālo arhīvu pārstāvēja projekta koordina-
tors Guntis Švītiņš, Ieva Nagle, Rūdolfs Henčels, Ēriks Vēmanis, Gunta Minde, Agnija 
Lesničenoka, Sabīne Vītola un Ainars Mazvērsītis. Latvijas Republikas Ārlietu minis-
triju pārstāvēja Iveta Šķiņķe, Aija Gūtmane un Silvija Križevica, no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas iesaistījās Inta Beijere, no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkas – Venta Kocere, Gunta Jaunmuktāne un Vija France, no Latvijas 
Okupācijas muzeja – Lelde Neimane, no Latvijas Sporta muzeja – Solvita Lomanova, 
Ieva Sniedze un Dzintra Grundmane. Tekstu autori ir Inguna Daukste-Silasproģe, 
Emīlija Gilberta (Gilbert), Rūta Astra Jēkabsone, Lilita Krūze, Ingrīda Lāčkāja, Inese 
Auziņa-Smita, Rodžers M. Smits (Smith) un Guntis Švītiņš. Izstādes atklāšana notika 
2020. gada 2. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās.

Kāpēc izvēlēta Lielbritānija? Pirmkārt, šeit uz dzīvi apmetās abas jau minētās 
Latvijas iedzīvotāju aizceļotāju grupas. Otrkārt, Lielbritānija bija pirmā valsts, 
kas 1946.  gadā aicināja bēgļus, to skaitā latviešus, darbā, jo pēc kara valstī trūka 
darbaroku. Laika posmā no 1946. līdz 1950.  gadam no Vācijas bēgļu nometnēm 
Lielbritānijā ieradās aptuveni 16 000 latviešu, lai strādātu slimnīcās, lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, ogļrūpniecībā un citās ekonomiski svarīgās nozarēs. Treškārt, 
izstādes idejas autore Inese Auziņa-Smita un Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā 
bija iecerējusi šo izstādi sagatavot kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu kā uzmanības 
apliecinājumu Latvijas simtgadei. Tālāk pievērsīsimies izstādes uzbūvei un saturam. 
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Ieskats vēsturē līdz 1940.  gadam. Šī sadaļa aplūko ievērojamus britus, kam ir 
bijusi saistība ar Latvijas vēsturi, kā lordu protektoru Oliveru Kromvelu (Cromwell) 
17. gs., britu izcelsmes inženieri un uzņēmēju Džordžu Armitstedu (Armitstead) 19. 
un 20. gs. mijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārlietu ministru 
Arturu Džeimsu Balfūru (Balfour) 1918. gada novembrī un Sabiedroto konferences 
prezidentu Aristīdu Briānu (Briand) 1921. gada janvārī.

Ieceļošanas sākums. Vispirms ir aplūkotas bēgļu nometnes Vācijā kā pagaidu 
mītnes vietas līdz lielajai izceļošanai uz Lielbritāniju, Kanādu, ASV, Austrāliju 
u.c. Galvenā uzmanība pievērsta Špakenbergas un Grēvenes pārvietoto personu 
(DP) nometnēm, no kurām 1946. un 1947. gadā uz Angliju devās ievērojams dau-
dzums izceļotāju. 1946. gada rudenī Lielbritānijas valdība aizsāka plašu darbaspēka 
vervēšanas programmu. Pirmā darbaspēka grupa “Baltijas gulbīši” tika veidota no 
18–40 gadu vecām latvietēm, lietuvietēm un igaunietēm. Jau 1946. gada 16. oktobrī 
pirmās 100 sievietes, kuras piedalījās šajā programmā, no Lībekas DP nometnes devās 
uz Anglijas dienvidiem. Pēc tam viņas tika nosūtītas uz tuberkulozes sanatorijām visā 
Lielbritānijā, kur strādāja par palīdzēm virtuvēs, sanitārēm apkopējām palātās un 
veļas mazgātājām. 1947. gadā tika uzsākta otra programma “Uz Rietumiem”. Tā bija 
daudz plašāka programma un ietvēra gan vīriešus, gan sievietes, kurus nosūtīja darbos 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, ogļraktuvēs, ķieģeļu cepļos un tekstilrūpniecības 
uzņēmumos. Gada beigās aizbraukušo skaits jau sasniedza ap 10 000.

Latviešu organizācijas. Šajā sadaļā iekļautas 10 pazīstamākas un mazāk zināmas 
organizācijas. Jāatzīmē, ka par vairāku latviešu sabiedrisko organizāciju izveides 

Interneta vietnes titulattēls



206 ARHĪVU DZĪVE

ierosinātāju uzskatāms sūtnis Kārlis Zariņš. Pirms Otrā pasaules kara Londonā dzīvoja 
apmēram 50 latviešu, galvenokārt Latvijas sūtniecības darbinieki un žurnālisti. Pēc 
sūtņa K.  Zariņa ierosinājuma 1941.  gada 18. novembrī nodibināja Latvju biedrību 
Lielbritānijā (LBL). 1949.  gadā sūtnis Kārlis Zariņš uzaicināja latviešu sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjus un sabiedriskos darbiniekus uz apspriedi, un klātesošie 
vienojās par Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) izveidi. 1945. gada  
28. decembrī Zēdelgemas gūstekņu nometnē Beļģijā tika nodibināta Daugavas Vana-
gu (DV) organizācija, par kuras priekšnieku ievēlēja pulkvedi Vili Janumu. 1947. gadā 
Latvijas sūtniecības telpās Londonā nodibināja Daugavas Vanagu fondu (DVF) 
Lielbritānijā kā DV organizācijas atzaru.

Latviešu sabiedriskie īpašumi. Pēc 1947. gada, kad Londonā nodibinājās DVF, 
plaša sabiedrības daļa vēlējās pulcēties, piedalīties dažādos sarīkojumos un svētku 
svinēšanā. Tajā laikā veidojās deju kopas, kori, teātri, kuru vajadzībām tika īrētas 
telpas. Nostiprinājās pārliecība, ka latviešiem vajadzētu iegādāties savus namus, kur 
varētu rīkot šos pasākumus. Daudziem tautiešiem sāka veidoties naudas iekrājumi, 
un viņi bija gatavi veikt ziedojumus šiem mērķiem. Dati liecina, ka latviešiem ir 
piederējuši 14 īpašumi Lielbritānijā un pašlaik no tiem darbojas trīs – DVF nams 
Londonā, Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Bradfordas draudzes un LBL māja 
un DVF lauku īpašums “Straumēni”. 

Sabiedriskā dzīve. Baznīca. Kad Lielbritānijā sākās latviešu masveida ieceļošana 
no Vācijas DP, liela loma bija arhibīskapa Teodora Grīnberga vizitācijai 1949. gadā.  
Drīz vien tika izveidotas pirmās astoņas draudzes. Baznīca kļuva par galveno pulcē-
šanās vietu daudziem latviešiem. 20. gs. 70. gados bija vērojama zināma stagnācija, 
kas izskaidrojams ar draudžu locekļu novecošanos un skaita samazināšanos. Pēc Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas baznīcu situācija mainījās. Ieceļoja jauna garīdznieku 
paaudze, tostarp arī sievietes, kuras nevarēja iegūt ordināciju Latvijā. Pārmaiņas un 
jauns ieceļotāju vilnis, ko radīja Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), atjaunināja 
aktivitātes baznīcās un draudzes papildinājās ar jauniem locekļiem.

Izglītība. Pirmās skolas nodibinājās 1948. un 1949.  gadā. Šo skolu galvenais 
uzdevums bija iemācīt pareizi runāt un rakstīt latviešu valodā, apgūt Latvijas vēsturi 
un rast priekšstatu par kultūru un ievērojamām personībām. Par latviešu skolu 
pastāvēšanu un darbību atbildību uzņēmās LNPL. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES 
ieceļotāju vilnis Lielbritānijā visai aktīvi sāka veidot jaunas skolas. Informāciju par 
latviešu skolu izveidi, vietu un pastāvēšanas laiku sniedz divas informatīvi bagātas 
tabulas (1949.–1991. g., 1991.–2020. g.).
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Bibliotēkas. Kopš 1950.  gada Lielbritānijā sāka veidoties latviešu bibliotēkas, 
kas atradās galvenokārt sabiedriskajos īpašumos. “Straumēnos” atradās viena no 
lielākajām bibliotēkām, un 80. gados tur tika izveidots latviešu bibliotēku kopkatalogs. 
1990.  gadā Lielbritānijas DVF nodaļās darbojās 20 bibliotēku. 1994.  gadā aizsākās 
sadarbība ar Latvijas bibliotēkām. 2020.  gadā pilnvērtīgi darbojās tikai Latviešu 
dokumentācijas centra arhīvs un bibliotēka “Straumēnos”, DVF Londonas un Brad-
fordas namā.

Gadskārtējie svētki un atceres dienas. Nozīmīgu vietu trimdas latviešu dzīvē 
ieņēma Valsts svētku kopīga svinēšana un piemiņas dienu atzīmēšana, kas uzturēja 
vienotību un patriotismu. Katru gadu tika rīkoti uz Sibīriju aizvesto piemiņas 
sarīkojumi, kuros piedalījās arī vokālie kvarteti un solisti. Šo sarīkojumu organizēšanu 

Darba grupa virtuālās izstādes atklāšanas pasākumā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 
bibliotēkā 2020. gada 2. oktobrī. 1. rindā no kreisās: Venta Kocere, Agnija Lesničenoka,

Rūta Astra Jēkabsone, Inguna Daukste-Silasproģe, Inese Auziņa-Smita, Inta Rozenvalde,
Gunta Jaunmuktāne. 2. rindā no kreisās: Māra Sprūdža, Ainars Mazvērsītis, Iveta Šķiņķe,

Dace Bušante, Aija Gūtmane, Guntis Švītiņš
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vēlāk uzņēmās Baltiešu padome. Jau kopš ieceļošanas sākuma par latviešu iecienītu 
kopā sanākšanu bija kļuvusi Jāņu svinēšana. 50. un 60. gados tā notika “Almēlijā” un 
Rofantas muižā, bet pašlaik tikai “Straumēnos”. Kopš 2010. gada plašas Jāņu svinības/
festivālu Lielbritānijā rīko asociācija “Bērzes strazdi”.

Sports. 40. gadu beigās Lielbritānijā ieradās daudz sportistu, kuri bija pazīstami 
jau Latvijas brīvvalsts laikā. No darba brīvajos brīžos viņi trenējās, veidoja komandas 
un sportistu kopas. Bija pārstāvēts plašs sporta veidu spektrs, kā vieglatlētika, volej-
bols, basketbols, cīņas sports, bokss, svarcelšana, teniss u.  c. Daudzi latviešu spor-
tisti piedalījās Lielbritānijas mēroga sacensībās un guva ievērojamus panākumus. 
Izstādē apskatāms 1949.  gadā Lesterā izveidotās sporta kopas “Banga” dokuments, 
kur hronoloģiskā kārtībā uzskaitīti kopas ikdienas notikumi, panākumi, sapulcēs ap-
spriestie jautājumi.

Kultūra. Latviešu dziesmu dienas un svētki. Kopš 1949. gada latvieši Lielbritānijā 
rīkoja Dziesmu dienas, un līdz pat 1986. gadam tās notika dažādās pilsētās un sa-
biedriskajos īpašumos. Kā vienas no nozīmīgākajām Dziesmu dienām jāatzīmē 
1951. gada svētki Karaliskajā Alberta aulā, kur piedalījās ap 400 dziedātāju un 5000 
klausītāju. 

Mūzika. Lielbritānijā ieceļoja ievērojams skaits profesionālu dziedātāju un 
mūziķu, to skaitā Roberta Zuikas vīru koris, kas mājvietu atrada Korbijā. 60. un 70. ga-
dos mūziķu saimē ienāca jauni izpildītāji, kuri sāka aktīvu koncertdarbību un guva 
plašu atzinību ne tikai latviešu vidē. 80. gados tika izveidotas pirmās folkloras kopas 
un koklētāju ansambļi, kas nenoliedzami bagātināja mūzikas dzīvi. Pēc 1991.  gada 
Lielbritānijā bieži viesojās Latvijas mūziķi, tā bagātinot vietējo muzikālo vidi. 

Rakstniecība. Uz Lielbritāniju izceļoja salīdzinoši neliels skaits rakstnieku, kuri 
Latvijā būtu strādājuši šajā laukā. Šeit var minēt rakstnieku Pēteri Aigaru un dzejnieci 
Veltu Sniķeri. Vairākums no mūsdienās zināmajiem literātiem radošās gaitas uzsāka 
Lielbritānijā. 

Tautas deju kopas. Vienlaikus ar koru dibināšanu veidojās arī tautas deju kopas. 
1951.  gada Dziesmu dienās piedalījās pirmās deju kopas, bet 1967.  gadā jau tika 
veidoti īpaši deju uzvedumi ar visu Lielbritānijas latviešu tautas deju kopu līdzdalību. 
Pēc 1991. gada aktīvi veidojās jaunas kopas, kuras sekmīgi iekļāvās vietējā kultūras 
vidē.

Teātris. Bradfordas un Boltonas (1948.–1969.  g.) teātra kopa tika izveidota 
1948. gadā. 50. gadi bija ražīgi kopu izveidē, kad radās septiņi teātri. 80. gadi iezīmējās 
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ar nelielu darbības apsīkumu, bet pēc 1991. gada atjaunojās aktivitātes. 21. gs. radās 
jaunas kopas, jauni teātra mīlētāji, un teātris atkal dzīvo.

Daiļamatniecība. Vairāki daiļamata meistari, kuri ieradās Lielbritānijā, bija 
ieguvuši labu izglītību šajā jomā. Tie bija gan Kaucmindes mājturības semināra 
audzēkņi un Rīgas Valsts daiļamatniecības skolas absolventi, gan Vācijas DP 
daiļamatniecības kursus beigušie. Visiem, kas darbojās šajā mākslas nozarē, bija viens 
mērķis – saglabāt amata prasmes, izmantot etnogrāfisko materiālu un apmācīt jauno 
paaudzi, kas turpinās radīt un uzkrāt šīs vērtības. Par daiļamatnieku centru izveidojās 
Bradforda, jo šeit bija vairāku mākslinieku darbnīcas un studijas.

Tēlotāja māksla Lielbritānijā. 1947.  gadā Lielbritānijā ieradās arī vairāki 
mākslinieki, kuri bija izglītojušies Latvijas Mākslas akadēmijā. Ieceļotāju skaitā bija 
profesors Valdemārs Tone un vairāki gleznotāji, kuri galvenokārt darbojās individuāli 
un reti iesaistījās latviešu mākslinieku kopizstādēs. 60. gados latviešu mākslas studenti 
mācījās vietējās koledžās, institūtos un iepazina laikmetīgo mākslu. Šīs zināšanas 
viņus attālināja no vecākās paaudzes latviešu māksliniekiem. Viņi bija sava ceļa 
gājēji. Jāatzīmē, ka daudzi mākslinieki veiksmīgi iekļāvās vietējā mākslas dzīvē, bet 
karikatūrists Vitālijs Sarkans ieguva Lielbritānijas mēroga popularitāti un atzinību. 
Pēc 1991. gada daudz jauniešu ieradās Lielbritānijā studiju nolūkā vai turpināt iesāktās 
mākslas studijas. Tā ir jaunā paaudze, kura mērķtiecīgi darbojas un neatlaidīgi strādā.

Politiskās aktivitātes. Jau kopš 1950.  gada LNPL nodarbojās ar informācijas 
sagatavošanu un sniegšanu latviešu sabiedrībai un britu iestādēm. Tā bija iekšējā un 
ārējā informācija. Viens no pirmajiem uzdevumiem LNPL bija materiālu vākšana ASV 
Čārlza Kerstena izveidotajai komisijai par Baltijas valstu vēsturi un okupāciju. LNPL 
informācijas nozare organizēja latviešu piedalīšanos politiskajās demonstrācijās, saga-
tavoja informatīvus materiālus, skrejlapas. 70. gados turpinājās jaunā protestu forma, 
ko organizēja Britu līga “Eiropas brīvībai”, mērķis bija rīkot apspiesto tautu nedēļas 
un iepazīstināt britu sabiedrību ar Baltijas valstu vēsturi. Latvieši piedalījās daudzās 
nozīmīgās Eiropā organizētajās politiskajās konferencēs, kas bija saistītas ar Baltijas 
okupācijas jautājumiem. Kopš 1987. gada sākās intensīva sadarbība starp trimdas un 
Latvijas nacionālpolitiskiem aktīvistiem. Politiska rakstura demonstrācijas turpinās 
līdz mūsdienām, un 2020.  gada 23. augustā Londonā Baltiešu padome organizēja 
akciju ”Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai!”.

Ziemeļīrijas latvieši. Neliels ieskats vēsturē liecina, ka latvieši šeit bija jau pēc 
Pirmā pasaules kara. Tiek lēsts, ka 2012. gadā te dzīvoja ap 100 000 latviešu. Ziemeļīrijā 
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aktīvi darbojas Latviešu biedrība, kas rīko dažādus pasākumus arī Īrijā. Šeit pastāv 
nedēļas nogales skoliņas. Latvieši piedalās lietišķās mākslas studijās, koros, deju kopās 
un bieži uzstājas sarīkojumos. Līdzīgi kā citās pašdarbības formās, ir izveidota latviešu 
hokeja komanda un klubs, kas pastāv kopš 2006. gada.

Gērnsija ir Apvienotās Karalistes Kroņa īpašums. Pirmās ieceļotāju grupas no 
Latvijas Gērnsijas salā sāka ierasties 20.  gs. 90.  gadu vidū. Lielāks skaits ģimeņu 
ieradās pēc Latvijas iestāšanās ES. Šajā laikā bija ievērojami mainījusies Gērnsijas 
valdības un darba devēju attieksme pret latviešiem, tagad viņus pazina kā godprātīgus 
un apzinīgus strādniekus, darbiniekus. No 2005. līdz 2007. gadam Gērnsiju dēvēja 
par “mazo Latviju”, jo sezonas laikā tur strādāja no 6000 līdz 7000 Latvijas pilsoņu. 
Gērnsijā ir aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve, daudzi dzied korī, bērni apmeklē 
latviešu skoliņu. Tiek rīkotas izstādes un koncerti ar uzaicinātiem viesiem no Latvijas. 
Laika gaitā vietējie latvieši ir kļuvuši no darba ņēmējiem par darba devējiem, jo nodar- 
bojas ar uzņēmējdarbību, ir restorānu, kafejnīcu īpašnieki.

Guntis Švītiņš

PLAŠĀKA PIEKĻUVE ARHĪVU DOKUMENTU 
KOLEKCIJĀM DIGITĀLAJĀ KRĀTUVĒ 

“REDZI, DZIRDI LATVIJU!”

Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 
(turpmāk Arhīvs) 2020.  gada decembrī digitālajā krātuvē www.redzidzirdilatviju.lv 
atvēra jaunu moduli – “Tematiskās kolekcijas”, kas aptver visus Arhīva digitalizētā 
Latvijas kultūras mantojuma dokumentu veidus – fotogrāfijas, filmas un skaņas 
ierakstus, piedāvājot tematiski daudzveidīgas dokumentu kolekcijas. 

Pēdējā gada laikā vērojams straujš pieprasījuma pieaugums pēc kvalitatīva digitālā 
satura un plānveidīga, stratēģiska ilgtermiņa redzējuma veidošanas. Digitālā krātuve 
“Redzi, dzirdi Latviju!” ir publiski pieejama no 2016.  gada 1.  jūlija. Šo gadu laikā 
krātuves tehniskā un saturiskā attīstība norisinājusies vairākos etapos, sākotnēji 
atverot audiovizuālo dokumentu moduli, tad fotodokumentu moduli un skaņas 
dokumentu moduli. Pašlaik digitālajā krātuvē publiskota informācija par gandrīz 
62 000 dokumentiem, konkrētāk – par 9052 filmām, 52 267 fotogrāfijām, 507 skaņas 
ierakstiem. Pēdējo divu gadu laikā digitālās krātuves saturs ir papildināts par teju 
90 % no sākotnējā satura apjoma.


