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jāņa rudolfa vējiņa piemiņai

“Vējiņam bija stratēģisks plāns valstiskuma stiprināšanai, un viņš prata 
pārliecināt Austrālijā dzīvojošos latviešus ziedot līdzekļus jaunsargu organizācijas 
atbalstam, partizānu cīņu vietu apzināšanai, Brāļu kapu atbalstam. Vējiņu ģimene 
bija nesavtīgi mecenāti, kuriem rūpēja Latvijas nākotne, valstiskuma stiprināšana,” 
tā par Jāni Rudolfu Vējiņu aģentūrai LETA sacīja Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube, kurš viņu pazina kopš 1993. gada.

 Latvijas Valsts vēstures arhīvs ar J. R. Vējiņu (1926–2012) iepazinās  
2005. gada pavasarī, kad aizsākās piemiņas vietas veidošana Brāļa kapos. Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta – depozitārijs – bija Austrālijas latviešu 
dāvinājums atjaunotajai Latvijas Republikai. Biruta Braslis 2003. gada decembrī 
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aicināja Austrālijā dzīvojošos latviešus piedalīties Brāļu kapu restaurācijas darbos, 
un ieceres realizēšanai tās atbalstītāji nodibināja Brāļu kapu atbalsta fondu.  
J. R. Vējiņš bija aktīvs atbalsta fonda veidotājs un organizētājs. Austrālijas latviešu 
projekta realizēšanai izmantoja arhīva sastādīto, izdevniecības “Jāņa sēta”  
1995. gadā izdoto Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biogrāfisko vārdnīcu. Depozitārija 
akmens sienā iekaltā katra varoņu vārdu saraksta veidošana bija grūts un ļoti 
atbildīgs darbs, kas prasīja ievērojamu laiku. Vēsturnieki Ēriks Jēkabsons un Valters 
Ščerbinskis vēlreiz rūpīgi pārbaudīja informāciju par Lāčplēša ordeņa kavalieriem. 
Īpaša vērība bija veltīta ordeņa kavalieru – ārzemnieku uzvārdu precizitātei un to 
rakstībai oriģinālvalodā. Sastādot depozitārija sienā iekaļamo Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru sarakstu, precizēja daudzu ordeņa kavalieru dzīves datus un konstatēja 
arī senas tehniskas kļūdas. Sadarbība ar J. R. Vējiņu depozitārija veidošanā bija 
radoša un patīkama, viņš stingri zināja mērķi un bija ļoti prasīgs, lai to sasniegtu. 
Viņš uzticējās arhīvam un augstu vērtēja darbinieku profesionalitāti. Pateicoties šai 
sadarbībai un Austrālijas latviešu iniciatīvai un ziedojumiem, Latvija ir ieguvusi 
valsts vēsturē nozīmīgu Brīvības cīņu varoņu piemiņas vietu. 

Pēdējie kontakti ar J. R. Vējiņu bija jūnija sākumā – viņš zvanīja no Austrālijas 
un vaicāja: “Pie kā arhīvs strādā, ko gatavo izdošanai? Es gribu sponsorēt.” Kad 
atbildēju, viņš teica: “Tas neder. Man vajag kaut ko patriotiskāku!”  Zvana iemesls 
bija vienkāršs. J. R. Vējiņš bija saņēmis arhīva izdevumu “Apvērsums. 1934. gada 
15. maija notikumi avotos un pētījumos” un bija ļoti apmierināts ar rezultātu.  
J. R. Vējiņš bija palīdzējis izdevumam grūtā brīdī. 2008. gadā manuskripts bija 
sagatavots, un vajadzēja uzsākt tā gatavošanu publicēšanai. Šķēršļu nebija, jo LR 
Aizsardzības ministrija atbalstīja projektu un piešķīra finansējumu no v/a “Tēvijas 
sargs” 2009. gada budžeta līdzekļiem manuskripta rediģēšanai un maketa izveidei. 
Taču korekcijas projekta tālākā attīstībā iezīmēja ekonomiskā krīze: reorganizējot 
LR Aizsardzības ministriju, v/a “Tēvijas sargs” likvidēja un projekts finansējumu 
nesaņēma. Šajā brīdī J. R. Vējiņa finansiāls atbalsts manuskripta rediģēšanai bija 
neatsverams. 

2012. gada 4. augusta vēsts no Austrālijas, ka mūžībā aizgājis Jānis Rudolfs 
Vējiņš, bija skumja ziņa arī Latvijas Valsts vēstures arhīvam.  Bija pārstājusi pukstēt 
kvēla Latvijas patriota sirds. Palika nepadarīti darbi, daudzas ieceres un plāni 
patriotiskā darba turpinājumam. 

 
                                                                              Valda Pētersone


