
    

Dokumentu atlase krievijas 
Federācijas arhīvos

Latvijas Valsts arhīva darbinieku – direktores padomnieka Elmāra Pelkaua, 
Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizēšanas daļas vadītājas Aijas 
Kalnciemas un šīs daļas vadītājas vietnieces Ivetas Šķiņķes – komandējums 
uz Krievijas Federācijas arhīviem 2003. gada 2.–16. martā notika saskaņā ar 
1992. gada 1. jūlijā parakstīto sadarbības līgumu starp Latvijas Valsts arhīvu 
ģenerāldirekciju un Krievijas Federālo arhīvu dienestu un protokolu par dokumen-
tu kopiju apmaiņu starp Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas arhīviem, 
kas parakstīts 2002. gada 6. decembrī. 

Latvijas Valsts arhīva darbinieki strādāja trijos Krievijas Federācijas arhīvos – 
Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā, Krievijas Federācijas Valsts 
arhīvā un Krievijas Valsts ekonomikas arhīvā. Deviņās darba dienās Latvijas 
Valsts arhīva fondu papildināšanai tika apzināti un atlasīti dokumenti, kas būtu 
svarīgi un vērtīgi gan Latvijas Valsts arhīva fondu papildināšanai, gan Latvijas 
vēstures pētniecībai.

Darbs bija plānots tādējādi, lai iespēju robežās apzinātu Krievijas Valsts 
sociālpolitiskās vēstures arhīva, Krievijas Federācijas Valsts arhīva un Krievijas 
Valsts ekonomikas arhīva fondu dokumentu grupas par ekonomiskajiem, juridis-
kajiem un politiskajiem procesiem PSRS un Latvijā, par staļiniskā režīma politiku 
pret Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas iedzīvotāju zaudējumus laika periodā no 
1940. līdz 1965. gadam. 

Tematiski un hronoloģiski plašais uzstādījums zināmā mērā izskaidrojams ar 
salīdzinoši nelielo pieredzi par reālo dokumentu pieejamību Krievijas Federācijas 
arhīvos, arī ar nolūku saglabāt potenciālo iespēju koriģēt sadarbības variantus. 
Latvijas Valsts arhīva darbinieku uzdevums nebija no vieglajiem, ņemot vērā arī 
tematikas politisko jūtīgumu. Bez tam ļoti īsā laikā bija jāspēj izskatīt daudzas 
arhīva lietas, novērtēt dokumentus, veikt potenciāli kopējamo arhīva dokumentu 
atlasi un veidot pasūtījuma sarakstus.

Taču Krievijas arhīvu administrācija bija pretimnākoša un nodrošināja 
mums iespējami labvēlīgus darba apstākļus. Darbu atviegloja jau iepriekš veik-
tais sagatavošanās posms – iepazīšanās ar Latvijas Valsts arhīvu speciālajā 
bibliotēkā un Latvijas Valsts arhīva bibliotēkā atrodamajiem fondu rādītājiem, 
konsultācijas ar profesoru H. Strodu un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 

 Aija Kalnciema, 
     Iveta Šķiņķe



28

institūta pētnieci R. Vīksni, kuri ar Latvijas Vēsturnieku komisijas atbalstu bija 
jau strādājuši Krievijas Federācijas arhīvos (Krievijas Federācijas Valsts arhīvā, 
Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā, Krievijas Valsts kara arhīvā). 
Izmantojām arī pieredzi un informāciju, ko ieguvām komandējumos uz Lietuvas 
Genocīda un pretošanās kustības izpētes centru 2002. gada 15. un 16. jūlijā un 
Tartu universitāti 2002. gada 3. un 4. oktobrī, kur tikāmies ar projekta “Igauni-
jas iedzīvotāju zaudējumu vienots reģistrs” izstrādātājiem. Palīdzēja arī privātās 
konsultācijās ar igauņu un lietuviešu pētniekiem iegūtās zināšanas par darbu 
Krievijas arhīvos līdzīgas tematikas izpētē. Darbu Latvijas Valsts arhīva fondu 
papildināšanā mērķtiecīgāku padarīja arī ieskats Latvijas Valsts arhīva Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālās komitejas fonda (101. fonds), kā arī Latvijas 
PSR un Latvijas Republikas Ministru Padomes (270. fonds, 1s. apraksts) un 
Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
(290. fonds, 1s. apraksts) lietu dokumentu grupās. Tas deva nosacītas papildu 
zināšanas par tām dokumentu grupām, kas varētu būt atrodamas minētajos 
Krievijas Federācijas arhīvos.

Apkopojot komandējuma pieredzi, dažos vārdos raksturosim trīs arhīvus.
 Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvs (Российский 

государственный архив социально-политической истории, 103821, Москва, 
ул. Б. Дмитровка 15) ir daļa no bijušā Padomju Savienības Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas (PSKP CK) Marksisma–ļeņinisma institūta Centrālā 
partijas arhīva, un tajā glabātie dokumenti aptver laikposmu no 19. gs. vidus līdz 
20. gs. piecdesmito gadu vidum, taču arhīvā ir arī dokumenti par citiem gadiem, 
piemēram, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas dokumenti līdz 
pat 1991. gada vasarai.

Lielākā daļa arhīva fondu dokumentu ir pieejami pētniekiem, tomēr ir arī 
izņēmumi. Tā, piemēram, līdz šim laikam nav atslepenoti VK(b)P CK Politbiroja 
“sevišķo mapju” dokumenti, nav atslepenoti arī VK(b)P CK Orgbiroja dokumenti, 
tāpat arī trešā daļa no VK(b)P CK Latvijas biroja (1944–1947) dokumentiem. 
VK(b)P CK Politbiroja dokumentus, pēc arhīva darbinieku prognozēm, starpresoru 
komisija varētu atslepenot 2003. gadā, par pārējo fondu atslepenošanas konkrētiem 
termiņiem vēl nav zināms.

Latvijas Valsts arhīva darbinieki visai ierobežotajā laikā paspēja iepazīties 
ar arhīva fondražu hierarhisko struktūru un tās vēsturiskajām izmaiņām – tas 
deva iespēju no empīriskas pieejas materālu apzināšanā pāriet uz iespējami 
sistēmiskāku pieeju. 

Tika apzināti VK(b)P–PSKP un Kominternes fondi, kuros ir dokumenti par 
Latviju, konstatētas arī lietas, kurās ir šie dokumenti, iespēju robežās noteikti 
kopējamo dokumentu apjomi, panākta principiāla vienošanās ar arhīva vadību 
un darbiniekiem par tālākās sadarbības iespējām.

Šajā darbā visai derīgi bija Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīva 
darbinieku sagatavotie un publicētie visi VK(b)P CK–PSKP Politbiroja sēdēs 
izskatītie jautājumi no 1919. līdz 1952. gadam.1 
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Diemžēl vienā apmeklējuma reizē pētnieks šajā arhīvā varēja pasūtīt un 
pēc dažām dienām saņemt tikai nedaudzas arhīva lietas, kas sarežģīja darba 
saskaņošanu ar izpēti citos arhīvos.

Krievijas Valsts ekonomikas arhīvs (Российский государственный архив 
экономики, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская 17) dibināts 1961. gadā. 
Līdz 1992. gadam arhīva nosaukums bija Centrālais Valsts tautsaimniecības arhīvs 
(Центральный государственный архив народного хозяйства). Arhīvs glabā 
starpnozaru un nozaru līmeņa ekonomiskās pārvaldes centrālo iestāžu dokumentus, 
Savienības pakļautības organizāciju fondus, kā arī ministriju, iestāžu vadītāju, 
ekonomikas zinātnes un citu arhīva profila nozaru pārstāvju personu fondus.

Arhīva fondi atbilstoši Padomju Savienībā savā laikā pieņemtajai diferencētajai 
pieejai iedalīti trijās kategorijās: 1. kategoriju veido fondi tiem centrālajiem 
orgāniem, kas nodrošināja visas PSRS tautsaimniecības funkcionēšanu (PSRS 
Valsts plāns, PSRS Finanšu ministrija, PSRS Centrālā statistikas pārvalde un valsts 
komitejas); 2. kategoriju – PSRS centrālie orgāni, kas vadīja atsevišķas ekonomikas 
nozares (ģeoloģiju, naftas ieguvi u.tml.), kā arī vadošie zinātniskās pētniecības 
institūti un vadošās nozaru mācību iestādes (piemēram, Vissavienības Lauk
saimniecības akadēmija); 3. kategoriju – Vissavienības saimnieciskie un zinātniskās 
pārvaldes orgāni.

Krievijas Valsts ekonomikas arhīvā ir daudz strādāts, lai sakārtotu un padarītu 
izmantotājam pieejamu zinātnisko uzziņu aparātu: ekonomikas arhīva darbinieki 
sagatavojuši un izdevuši fondu īso rādītāju (1994), rādītāju par 1. un 2. kategori-
jas fondiem (1996), kā arī personu fondu rādītāju (2001).2  Pašlaik sagatavošanā 
rādītājs par atslepenotajiem Ekonomikas arhīva fondiem.

Tā kā arhīvā bija un ir liels pieprasījums pēc izziņām sociāli tiesiskajos 
jautājumos, tad tiek veidots un papildināts elektroniskais katalogs par valsts 
iestāžu vēsturi un par Krievijas Valsts ekonomikas arhīva profila iestāžu fondos 
esošajiem personālsastāva dokumentiem.

Ekonomikas arhīva administrācija bija ļoti atsaucīga un saprata, ka mums 
atvēlētais laiks fondu izpētei ir ļoti neliels, un uzdāvināja arhīva fondu rokas
grāmatas, kā arī atlasīja kartotēkas kartiņas, kurās bija informācija par dokumentiem 
un dokumentu kopām par Latviju un mūs interesējošo tematiku .

Konsultācijās ar Krievijas Valsts ekonomikas arhīva direktori J. Tjurinu un 
direktores vietnieku S. Degtevu saņēmām ieteikumu, ka būtisks Latvijas Valsts 
arhīva fondu papildināšanai un vēstures izpētei varētu būt PSRS Valsts plāna 
fonds (4372. fonds) un PSRS Centrālās statistikas pārvaldes fonds (1562. fonds), 
jo šie fondi satur svarīgus dokumentus par tautsaimniecības plānošanu 
(rūpniecības, lauksaimniecības, finanšu, teritoriālo u.tml., arī attiecībā uz Latvijas 
PSR). Minētie fondi ir milzīgi (Valsts plāna fonds – 60 103 lietas, Centrālās sta-
tistikas pārvaldes fonds – 187 306 lietas) un šo fondu izpētei būtu nepieciešams 
ilgāks laiks, ko šī komandējuma laikā nevarējām atļauties (ņemot vērā jau minēto, 
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ka bija jāstrādā arī Krievijas Federācijas Valsts arhīvā un Krievijas Valsts sociāl
politiskās vēstures arhīvā). 

Mūs interesēja arī dokumenti par kolektivizācijas norisi Latvijā. Viņuprāt, 
dokumenti, kas glabājas Krievijas Valsts ekonomikas arhīvā, faktiski neatsedz 
patieso kolektivizācijas ainu. Ekonomikas arhīva kolēģi, gatavojot dokumentu 
krājumu “Padomju lauku traģēdija”(Трагедия советской деревни), sadarbojas 
ar Krievijas Federālā drošības dienesta arhīvu, kurā glabājas dokumenti, kas, 
nonākuši zinātniskajā apritē, atklātu iespējami objektīvāku kolektivizācijas norisi. 
Taču Krievijas Federālā drošības dienesta arhīva dokumentu pieejamība valsts 
drošības apsvērumu dēļ mums pagaidām ir visnotaļ sarežģīta.

Pēc Krievijas Valsts ekonomikas arhīva kartotēkas iegūtās informācijas un 
balstoties uz historiogrāfijā atrastajām atsaucēm, nolēmām iepazīties ar 413. fonda 
“PSRS Ārējās tirdzniecības ministrija” (Министерство внешней торговли СССР 
1917–1988) 13. aprakstā esošajām lietām par PSRS Tirdzniecības pārstāvniecības 
darbu Latvijā.

Šī fonda 13. apraksta lietu daudzums komandējuma saspringtajā termiņā 
bija reāli izskatāms. Bez tam 13. aprakstā – Торговые представительства 
и торговые договоры ir vērtīgas lietas un lietu dokumenti, kas varētu būtiski 
papildināt Latvijas nacionālā arhīva fondu.

Krievijas Valsts ekonomikas arhīvā iepazināmies arī ar personu fondiem. 
Dokumentāli vērtīgs mūsuprāt un arī pēc arhīva vadības ieteikumiem ir Latvijas PSR 
lauksaimniecības ministra (1951–1961) Aleksandra Ņikonova personas fonds 
(785. fonds). 

Darbam Krievijas Federācijas Valsts arhīvā (Государственный архив 
Российской Федерации, 119817, Москва, ул. Большая Пироговская 17) atšķirībā 
no izpētes Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures un Krievijas Valsts eko-
nomikas arhīvos bija šaurāka, speciāla ievirze. Mūs interesēja dokumenti par 
Latvijas iedzīvotāju masveida deportācijām 1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 
25. martā. Iepriekš bijām sagatavojuši darba materiālu no Krievijas Federācijas 
Valsts arhīva fondu rādītāja par atslepenotajiem dokumentiem un norādēm citu 
pētnieku dokumentu publikācijās (no igauņu pētnieces H. Sabbo dokumentu 
krājuma Невозможно молчать,3  Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības 
izpētes centra departamenta direktora A. Anušauska publikācijām, kā arī no 
Krievijas vēsturnieku zinātniskajām un vēstures avotu publikācijām).

Svarīgākie fondi par mūs interesējošo tēmu Krievijas Federācijas Valsts arhīvā 
bija PSRS Tautas komisāru padome (TKP) – Ministru padome (MP; 1923–1991) 
(5446. fonds), PSRS Prokuratūra (1924–1991) (8131. fonds), PSRS Valsts drošības 
tautas komisariāts (VDTK) – Iekšlietu ministrija (IeM) (1934–1960) (9401. fonds), 
PSRS IeM Pārvadājumu nodaļa (1943–1960) (9410. fonds), PSRS Cietumu pārvalde 
(1938–1959) (9413. fonds), PSRS IeM Galvenā ieslodzījumu vietu pārvalde 
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(1930–1960) (9414. fonds), PSRS IeM 4. specnodaļa (1931–1959) (9479. fonds), 
PSRS Augstākā Padome (AP; 1937–1989) (7523. fonds).

Sadalot darba uzdevumu Krievijas Federācijas Valsts arhīvā, atbilstoši tēmai 
guvām ieskatu par sešu fondu atsevišķu aprakstu dokumentiem. Šajos fondos 
glabājas dokumenti, kas, neskatoties uz atslepenošanu 90. gadu sākumā, tagad 
atsevišķos gadījumos bija aizslepenoti no jauna, bez tam dažu joprojām nepiee-
jamu dokumentu dēļ lietas netika izsniegtas, jo tās nebija sakārtotas atbilstoši 
pašreizējai šo dokumentu pieejamībai.

Jāatzīst, ka Krievijas Federācijas Valsts arhīva kolēģi ir veikuši nozīmīgu darbu 
gan arhīva dokumentu, gan katalogu un rādītāju publicēšanā. Nenoliedzami 
svarīgi mums šķita publicētie J. Staļina, L. Berijas, V. Molotova, Ņ. Hruščova 
“sevišķo mapju” katalogi, no kuriem ieguvām informāciju par dokumentiem, kas 
attiecas uz Latviju.4  Lietas, kurās ir minētie dokumenti, mums netika izsnieg-
tas, tāpēc vienīgā iespēja strādāt ar 9401. fonda (PSRS Valsts drošības tautas 
komisariāts – Iekšlietu ministrija (1934–1960) 2. apraksta lietu dokumentiem, t.i., 
PSRS IeTK–IeM Sekretariāta operatīvās lietvedības dokumentiem (tā saucamajām 
“sevišķajām mapēm”) bija tos skatīt mikrofišās. Šā apraksta lietās glabājas paliku 
dokumenti, apliecinātas vēstuļu kopijas, speciālie ziņojumi, ziņojumu piezīmes 
jeb uzziņas, pārskati, informācija un telegrammas, kas sūtītas uz VK(b)P CK, 
PSKP CK, PSRS MP, PSRS AP un adresētas J. Staļinam, L. Berijam, G. Maļenkovam, 
V. Molotovam, Ņ. Hruščovam u.c. partijas un valdības vadītājiem. Balstoties uz 
minētajos katalogos atrasto informāciju, izlases veidā mēs guvām ieskatu par 
mikrofišu kvalitāti un dokumentu par Latviju saturu. Pēc komandējuma, pārskatot 
minētos publicētos katalogus, veicām izrakstus un sastādījām “sevišķo mapju” 
dokumentu sarakstu par Latviju. 

Latvijas iedzīvotāju deportāciju tēmas izpētei svarīgas ir arī 9401. fonda 1.a 
aprakstā glabātās PSRS IeTK–IeM pavēles, direktīvas, rīkojumi, cirkulāri, lai 
gan jāuzsver, ka t.s. sevišķās nozīmības pavēles pieejamas vēl visai ierobežoti. 
Mūsu tēmas izpētei nozīmīgus dokumentus atradām arī 9479. fondā (PSRS IeM 
4. specnodaļa; 1931–1959), kurā glabājas dokumenti par izsūtīšanu no Baltijas 
republikām 1949. gadā, to starpā statistiskās atskaites par specnometinājumā 
nometinātajiem Latvijas PSR, Igaunijas PSR, Lietuvas PSR iedzīvotājiem, uzziņas 
par specnometināto izvietojumu, sarakste ar Latvijas PSR, Igaunijas PSR, Lietu-
vas PSR partijas un valdības vadītājiem par lēmumu un dekrētu projektu izstrādi 
par izsūtīto iedzīvotāju atbrīvošanu no specnometinājuma, par specnometināto 
noņemšanu no specnometinājuma uzskaites u.c. No visiem iepriekšminētajiem 
fondiem atlasītie dokumenti varētu būtiski padziļināt izpratni par Latvijas 
iedzīvotāju deportāciju 1949. gada 25. martā. 

Beidzot darbu Krievijas Federācijas Valsts arhīvā, nonācām pie secinājumiem, 
ka turpmākajā sadarbībā ar Krievijas Federācijas Valsts arhīvu būtu nepieciešamas 
regulāras konsultācijas (domājams, maksas) ar kādu no KFVA speciālistiem, kurš 
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informētu par arhīvā ienākošo un atslepenoto fondu dokumentiem, jo slepenajiem 
dokumentiem pašlaik ir ļoti sarežģīta pieejamība, tie atrodas vai nu atslepenošanas 
procesā, vai ir pārfondēti, lietas pārnumurētas un iefondētas citos aprakstos. Tāpat, 
lai iegūtu nozīmīgus apkopojošus dokumentus par Latvijas iedzīvotāju zaudējumu 
un izstrādātu iedzīvotāju zaudējuma aprēķināšanas metodiku, nepieciešama 
ilgstošāka arhīva dokumentu izpēte.

Jāpiebilst, ka dokumenti par deportācijām no Latvijas atrodas arī citos Krievijas 
Federācijas arhīvos (to skaitā Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta 
arhīvā). Zināmā mērā teiktais varētu iezīmēt ilglaicīgas sadarbības stratēģijas 
nepieciešamību ar Krievijas Federācijas arhīviem.

Šis bija pirmais Latvijas Valsts arhīva darbinieku komandējums uz Krievi-
jas Federācijas arhīviem ar nolūku novērtēt un atlasīt dokumentus Latvijas 
nacionālā arhīva fonda papildināšanai, tāpēc jo svarīgi un lietderīgi būtu, iz-
mantojot jau veiktās iestrādes, darbu turpināt. Mūsuprāt, svarīgi būtu turpināt 
sadarbību ar katru no minētajiem arhīviem un līdztekus veikt papildu izpētes 
darbu Latvijas Valsts arhīvā (piemēram, attiecībā uz Kominternes dokumentiem, 
lai konstatētu, ar kādiem KIIK un Polijas–Baltijas lendersekretariāta dokumen-
tiem būtu lietderīgi papildināt LKP CK Ārzemju biroja fondu u.tml.). Svarīgi ir 
arī sekot internetā Krievijas Federācijas arhīvu jaunākajām publikācijām, kā 
arī dokumentu publikācijām Krievijā izdotajos žurnālos un iegādāties Krievijas 
Federācijas arhīvu jaunākos izdevumus – fondu rokasgrāmatas, katalogus un 
dokumentu krājumus. Pētot minēto tēmu historiogrāfiju, pieejamos arhīvu fondu 
rādītājus, konsultējoties ar pētniekiem, apzināt mūs interesējošos dokumentus 
Krievijas Valsts kara vēstures arhīvā, Krievijas Valsts kara arhīvā, Krievijas 
Valsts jaunākās vēstures arhīvā, Krievijas Federācijas Prezidenta arhīvā, Krievi-
jas Federācijas Federālās drošības dienesta arhīvā. Ideāli būtu, ja sadarbība un 
izpētes darbs attīstītos un LVA darbiniekiem periodiski būtu iespējams strādāt 
Krievijas Federācijas arhīvos.

Pēc komandējuma Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai iesniedzām atskaiti 
par darbu Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā, Krievijas Valsts eko-
nomikas arhīvā, Krievijas Federācijas Valsts arhīvā, izskatīto fondu un potenciāli 
pasūtāmo dokumentu kopiju sarakstus, kā arī komandējuma laikā iegūto Krievijas 
arhīvu fondu rādītāju, publicēto katalogu, dokumentu krājumu un grāmatu sarak-
stu. Lielākā daļa no sarakstā minētajām grāmatām tagad glabājas Latvijas Valsts 
arhīva bibliotēkā (dažas no tām – Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas bibliotēkā) un ir 
pieejama arhīva apmeklētājiem un interesentiem.

Komandējuma sagatavošanā vispusīgu lietišķu atbalstu saņēmām no Valsts 
arhīvu ģenerāldirektora vietnieces Tamāras Mazures. Par to esam visnotaļ 
pateicīgi. Šo komandējumu uz Krievijas Federācijas arhīviem palīdzēja sagatavot 
arī Latvijas Valsts arhīva administrācija un kolēģi. Komandējuma pieredze mūs 
bagātināja un gandarīja.
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* * *

Informācijai par dokumentu atlasi Krievijas Federācijas arhīvos piedāvājam 
ieskatu Krievijas Valsts ekonomikas arhīva (KVEA) PSRS Ārējās tirdzniecības 
ministrijas (1917–1988) fonda dokumentos (413. fonds, 13. apraksts). Šajā 
fondā glabājas lietas par PSRS tirdzniecības pārstāvniecību darbu daudzās valstīs, 
to vidū arī par PSRS tirdzniecības pārstāvniecības Latvijā darbību.

Lietās atrodas PSRS pārstāvniecības Latvijā ikgadējie darbības pārskati, 
Latvijas ārējās tirdzniecības apskati, ziņojumi par Latvijas ārējo tirdzniecību 
ar citām valstīm – būtībā ļoti detalizēta un kompetenta Latvijas tirdzniecības 
politikas analīze. 

Liels dokumentu īpatsvars ir PSRS pārstāvniecības Latvijā sarakste ar 
PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariāta Tirdzniecības pārstāvniecību 
sektoru. Sevišķu interesi varētu izraisīt PSRS tirdzniecības pārstāvniecības 
Latvijā pārstāvja A. Berezina uz PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariāta 
Tirdzniecības pārstāvniecību sektoru sūtītie sarunu pieraksti ar Latvijas uzņēmējiem 
un valdības locekļiem. Piemēram, lietās par tirdzniecības politiku un tirdznieciski 
ekonomiskajām attiecībām ar Latviju 1937. gadā atrodami sarunu pieraksti ar 
Latvijas Tirdzniecības–rūpniecības kameras, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
Juridiskās daļas vadītāju A. Kampi, zemkopības ministru J. Birznieku, Latvijas 
Kredītbankas direktoru A. Bērziņu, finanšu ministru L. Ēķi, Rīgas pilsētas galvu 
R. Liepiņu u.c. Interesi varētu izraisīt PSRS pārstāvniecības Latvijā pārstāvja 
V. Terentjeva sarunas pieraksts ar Latvijas Republikas sūtni Maskavā F. Kociņu 
1940. gada 26. aprīlī, kurā tika apspriesta PSRS kara bāžu izveidošanas gaita 
saskaņā ar 1939. gada 5. oktobra savstarpējās palīdzības paktu starp PSRS 
un Latviju, kā arī citu sarunu ar Latvijas Republikas sūtni Maskavā F. Kociņu 
pieraksti. 

Lietās atrodas arī dokumenti par 1933. gada 4. decembrī noslēgto tirdzniecības 
līgumu starp PSRS un Latviju, sarunu memorands ar abu pušu priekšlikumiem 
un to redakcija.

Vēl cita dokumentu grupa ir PSRS tirdzniecības pārstāvniecības Latvijā 
informatīvās vēstules PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariāta Tirdzniecības 
pārstāvniecību sektoram par Latvijas linu, papīra, lauksaimniecības u.c. preču 
tirgu, kā arī Latvijas preču importu, eksportu, ārvalstu kapitāla lomu Latvijā, 
kā arī uzziņas par Latvijas preču eksportu uz Vāciju, Skandināvijas valstīm 
un par preču eksporta stāvokli pēc Latvijas okupācijas, kā arī preču eksporta 
pārtraukšanu uz šīm valstīm. 

Lietu dokumentos atrodami arī PSRS Tirdzniecības pāstāvniecības Latvijā 
sastādītie Latvijas preses apskati, kas domāti Latvijas ārējās tirdzniecības politikas 
prognozēm.

Pētnieku interesi varētu izraisīt arī PSRS Tirdzniecības pārstāvniecības 
Latvijā pārstāvja A. Berezina un PSRS Tirdzniecības pārstāvniecības Latvijā 
pārstāvja vietnieka Sergejeva dienasgrāmatas par notikušajām sarunām ar 
Latvijas uzņēmējiem un valdības locekļiem un tikpat rūpīgi veiktie telefona sa-
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1. att. PSRS tirdzniecības pārstāvja Latvijā A. Berezina 1937. gada 18. novembrī PSRS Ārējās 
tirdzniecības Tautas komisariāta Tirdzniecības pārstāvniecību sektora vadītājam nosūtītie sarunu 
pieraksti ar oficiālajām Latvijas amatpersonām un firmām. Fragmentā sarunu pieraksts ar 
Kredītbankas direktoru Andreju Bērziņu, finanšu ministru Ludvigu Ēķi, Rīgas pilsētas galvu Robertu 
Liepiņu un Sabiedrisko lietu ministru  Alfredu Bērziņu pieņemšanā par godu Oktobra revolūcijas         
20. gadadienai  PSRS Tirdzniecības pārstāvniecībā Latvijā 1937. gada 7. novembrī. 

KVEA, 413. f., 13. apr., 1770. l., 15., 16. lp.
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2. att. PSRS tirdzniecības pārstāvja Latvijā V. Terentjeva lūgums PSRS Ārējās tirdzniecības 
tautas komisāra vietniekam Stepanovam 1940. gada 21. maijā paziņot par nepieciešamību 

līdzīgi kā ar Igauniju slēgt muitas vienošanos ar Latviju sakarā ar PSRS Bruņoto spēku 
uzturēšanos Latvijā. KVEA, 413. f., 13. apr., 2863. l., 33. lp.
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runu pieraksti, kurus nosūtīja uz PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariāta 
Tirdzniecības pārstāvniecību sektoru. Tāpat tika dokumentētas arī sarunas ar 
uzaicinātajām personām pieņemšanās, kas tika rīkotas PSRS Tirdzniecības 
pāstāvniecībā Latvijā K. Valdemāra ielā 33. Piemēram, plašs uzaicināto personu 
loks ir pieņemšanā sakarā ar Oktobra revolūcijas 20. gadadienu. 

3. att. PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariāta pilnvarotā vietnieka pie Latvijas PSR 
valdības Finogenova 1940. gada 10. decembrī PSRS Ārējās tirdzniecības tautas komisāra 

vietniekam Stepanovam nosūtītais protokols par 25. novembrī–7. decembrī izdotajām 
atļaujām preču izvešanai no Latvijas PSR. KVEA, 413. f., 13. apr., 2863. l., 42.,43. lp.
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Lietās rodami arī materiāli par PSRS Tirdzniecības pārstāvniecībā Latvijā 
štatiem, administratīvajiem izdevumiem u.c. 

Pēc Baltijas valstu okupācijas tiek nodibināts PSRS ārējās tirdzniecības pilnvarotā 
postenis pie šo valstu valdībam. Pilnvaroto uzdevums bija sakārtot un kontrolēt 
tirdznieciskās attiecības preču importa jomā. Arī Latvijas ārējā tirdzniecība caur 
PSRS ārējās tirdzniecības pilnvaroto Latvijā (par PSRS ārējās tirdzniecības piln-
varoto Latvijā tika iecelts V. Terentjevs) nonāca PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas 
komisariāta tiešā pakļautībā. Baltijas valstu savstarpējo norēķinu kārtošana par 
preču piegādēm tika veikta ar PSRS tirdzniecības pārstāvniecību Vācijā, Zviedrijā, 
Somijā, Japānā, Bulgārijā u.c. palīdzību.

Šie dokumenti ir pavisam neliela daļa no apjomīgā PSRS Ārējās tirdzniecības 
ministrijas fonda dokumentiem, kas varētu noderēt Latvijas un PSRS tirdzniecisko 
attiecību vēstures izpētei. Noslēgumā svarīgi būtu atgādināt Latvijas sūtņa Maskavā 
A. Bīlmaņa domu, kas izteikta viņa ziņojumā 1933. gada novembrī: “Padomju ārējā 
tirdzniecības politika ir ārkārtīgi dzīva un lokana. Tā uzmanīgi novēro, sagrābj un 
izmanto katru mazāko izdevību; šādu iespēju viņai dod ne tikvien viņas veiklā 
vadība, bet absolūtā vadoņu diktatūra, kuru rokās koncentrēti visi līdzekļi ar 
neierobežotām pilnvarām un rīcības brīvību.”5  Minēto atziņu apstiprina arī PSRS 
Ārējās tirdzniecības ministrijas fondā atrastie dokumenti par PSRS tirdzniecības 
pārstāvniecības Latvijā darbību.

Krievijas Valsts ekonomikas arhīva diretore J. Tjurina, uzzinājusi, ka mūs 
interesē PSRS Tirdzniecības pārstāvniecības Latvijā dokumenti, piedāvāja dažu 
mūsu atlasīto dokumentu paraugkopijas un atļauju tās publicēt.
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Aija Kalnciema, 
Iveta Šķiņķe

auswahl der dokumente in den archiven 
der russischen Föderation 

Die Dienstreise der Mitarbeiter des Staatsarchivs Lettlands – des Rates der Di-
rektorin, Elmārs Pelkaus, der Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und 
Popularisierung der Dokumente Aija Kalnciema und der stellvertretenden Leiterin 
der genannten Abteilung Iveta Šķiņķe zu den Archiven der Russischen Föderation 
vom 2. bis 16. März 2003 erfolgte gemäß dem am 1. Juli 1992 unterzeichneten Ver-
trag zwischen der Generaldirektion der Staatsarchive Lettlands und der Institution 
der föderalen Archive Russlands im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Archive 
der beiden Staaten wie auch gemäß dem Protokoll im Hinblick auf den Austausch 
der Kopien zwischen den Archiven der Republik Lettland und denen der Russischen 
Föderation, unterzeichnet am 6. Dezember 2002. 

Die Mitarbeiter des Staatsarchivs Lettlands recherchierten in drei Archiven 
der Russischen Föderation – im Staatsarchiv für die sozialpolitische Geschichte 
Russlands, im Staatsarchiv der Russischen Föderation und im Russischen Staats
archiv für Ökonomie. Während neun Werktagen wurden Bestände dieser Archive 
erfasst und Dokumente, die wichtig für die Erweiterung der Bestände des Staats
archivs Lettlands und für die Geschichtsforschung Lettlands sind, zum Kopieren 
ausgewählt. Die Administration der russischen Archive war sehr freundlich und 
stand mit Rat und Tat den Kollegen aus Lettland bei.

Um die Interessenten mit den Dokumenten aus den Archiven der Russischen 
Föderation zu informieren, wird hier Einsicht geboten in die Dokumente aus dem 
Bestand des Ministeriums für Außenhandel der SSSR (1917–1988) (Bestand Nr. 
413, Repertorium Nr. 13) im Russischen Staatsarchiv für Ökonomie. In diesem 
Bestand werden Dokumente zur Tätigkeit der Handelsvertretungen der SSSR in 
verschiedenen Staaten aufbewahrt, unter anderem auch die der Handelsvertre-
tung der SSSR in Lettland.

Iesniegts 2003. gada 1. jūlijā.
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