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arhīvu dzīve
no augusta līdz augustam. 

latvijas un krievijas miera līgums

2010. gada 11. augustā apritēja 90 gadi kopš Latvijas un Krievijas Miera līguma 
parakstīšanas. Līguma gadadienā 2010. gada 11. augustā plkst. 12.40 Latvijas valsts 
vēstures arhīva telpās rīgā, Slokas ielā 16 atklāja izstādi “No augusta līdz augustam. 
Latvijas un Krievijas Miera līgums”. Izstādi veidoja Latvijas republikas Ārlietu 
ministrijas Politiskais arhīvs, Latvijas valsts vēstures arhīvs un Latvijas valsts arhīvs, 
sadarbojoties ar Latvijas Kara muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvu un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Izstādē autori akcentēja trīs Latvijas valsts vēsturē nozīmīgus augusta mēnešus – 
1920., 1940. un 1991. gadā, kuru griezumā tika skatītas Latvijas un Krievijas attiecības. 
ekspozīcija atspoguļoja arī Latvijas starptautisko darbību starpkara periodā, kad tika 
noslēgti līgumi un pieņemtas konvencijas, kas nodrošināja Latvijai starptautiska 
spēlētāja statusu un it kā aizsardzību no agresoriem. Lai gan izstāde atklāja dažādas 
šo jautājumu šķautnes, tā sniedza tikai nelielu ieskatu tajā dokumentu klāstā, kas 
atrodami arhīvos un ir pieejami visiem vēstures interesentiem. 

ekspozīcijas lielākā daļa veltīta starp Latviju un Krieviju noslēgtajam pamieram 
un miera līgumam. 1920. gadā Pirmais pasaules karš eiropā jau bija beidzies un 
Baltijas reģionā bija izveidojušās jaunas nacionālas valstis. Lai ar tām rēķinātos arī 
pārējā eiropa, Baltijas valstīm bija jāpanāk starptautiskā atzīšana no lielvalstu, it īpaši 
Lielbritānijas, Francijas un aSv puses. Sākotnēji lielvalstu nostāja pret Baltijas reģiona 
valstīm un to starptautisko atzīšanu bija rezervēta. antante samērā ilgi cerēja uz 
cariskās Krievijas impērijas atjaunošanu  un nevēlējas sasteigt Baltijas valstu atzīšanu 
de iure, kaut arī dažas no tām  de facto to jau bija izdarījušas.

Izmaiņas rietumu lielvalstu nostājā bija vērojamas pēc tam, kad Baltijas valstis 
guva starptautisku atzinumu no Padomju Krievijas. Noslēgtais Miera līgums Latvijai 
atnesa ne tikai starptautisku atzīšanu. Šis dokuments teorētiski un faktiski noteica 
robežas starp jauno Latvijas valsti un Padomju Krieviju. Tādā veidā tika ne vien 
noformulētas teritoriālās robežas, bet Latvija ieguva pilnīgu neatkarību no bijušās 
Krievijas impērijas. Miera līgums liecināja par to, ka Krievija bija atteikusies no 
pretenzijām uz šo reģionu.

ekspozīcijā varēja redzēt ne tikai šo notikumu rezultējošos dokumentus, līgumus 
un vienošanās, bet arī citus pamiera un miera sarunu gaitā radušos materiālus. 
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Neliela ekspozīcijas daļa veltīta arī tiem dokumentiem, kas atspoguļo Latvijasdaļa veltīta arī tiem dokumentiem, kas atspoguļo Latvijasveltīta arī tiem dokumentiem, kas atspoguļo Latvijas 
darbību starptautiskajā mērogā un atklāj galvenās ārpolitiskās sadarbības vadlīnijas 
un virzienus 20. gs. 20. un 30. gados.

Teorētiski līgums nodrošināja Latvijai neatkarīgas valsts statusu, tomēr visu 
starpkara periodu tika meklētas drošības garantijas pret potenciāliem neatkarības 
apdraudētājiem. risinājumi tika rasti, pievienojoties dažādām konvencijām, iestājoties 
savienībās un parakstot dažādus divpusējos un daudzpusējos līgumus. Galvenās 
cerības tika liktas uz Tautu Savienību, kas latviešu politiķu acīs bija svarīgākais 
miera, stabilitātes un status quo garants. zināmu drošības sajūtu Latvija vēlējās iegūt 
arī, sadarbojoties ar tuvākajām kaimiņvalstīm. īpašu aktualitāti tas ieguva 20. gadu 
pirmajā pusē, kad Latvijas ārpolitikā dominēja t.s. vertikālā līnija jeb idejas par lielākas 
vai mazākas Baltijas savienības izveidi. Pieaugot PSrS un vācijas lomai eiropas 
politikā, Latvijas ārpolitikas kursā daudz noteiktāk iezīmējās “horizontālā līnija” jeb 
mēģinājumi veidot līdzvērtīgas attiecības ar vāciju un Padomju Savienību. Par šo laika 
periodu ekspozīcijā iekļauti kā līgumi, tā arī sarakste par iestāšanos Tautu Savienībā 
u.tml. Sadaļu noslēdz 1939.gadā parakstītais Latvijas un vācijas neuzbrukšanas 
līgums, kā arī 1939. gadā starp Latviju un PSrS noslēgtais Savstarpējās palīdzības 
pakts. Šos oficiālos dokumentus papildina dažāda veida sarakste ar Latvijas ārlietu 
resoru eiropā, kas detalizēti un nereti emocionāli ziņoja par mazo valstu iespējamo 
likteni un lielvalstu realizēto politiku. 

Savukārt, citā ekspozīcijas daļā izstādītie dokumenti saistīti ar 1940. gada augustu 
un Latvijas inkorporāciju PSrS. dokumenti stāsta par Latvijas valsts statusa maiņu, 

Bijusī Ārlietu ministrijas darbiniece Silvija Križēvica un Latvijas valsts prezidents valdis 
zatlers izstādes “No augusta līdz augustam. Latvijas un Krievijas Miera līgums” atklāšanā 

Latvijas valsts vēstures arhīvā. 2010. gada 11. augusts. Jāņa Saulīša foto.
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par varas nodošanu padomēm un Saeimas vēlēšanām. Izstādē ievietoti Latvijas un 
Krievijas miera līgumu parakstījušo personu lietu dokumenti, kas vēsta par šo cilvēku 
traģiskajiem likteņiem Otrā pasaules kara laikā. ekspozīcijā sava vieta atvēlēta arī 
dokumentārajām liecībām par Kārļa ulmaņa likteni neilgi pirms un pēc Latvijas 
pievienošanas PSrS, līdz pat viņa nāvei 1942. gadā. 

Izstādi noslēdza dokumenti, preses un foto materiāli par 1991. gada augusta 
notikumiem. dokumentu vidū – Borisa Jeļcina dekrēts par neatkarības piešķiršanu 
Latvijai un lēmumi par PSrS bruņoto spēku darbību Latvijas teritorijā. Interesanti 
un nozīmīgi ir arī tie dokumenti, kuros ārvalstu pārstāvji izteikuši gatavību atjaunot 
diplomātiskos sakarus ar Latvijas republiku. 

ekspozīcijas atklāšanas dienā Latvijas valsts vēstures arhīva telpās bija 
sapulcējušies gan vēsturnieki un arhīvisti, gan politiķi un amatpersonas. viesus 
pirmais uzrunāja Latvijas valsts prezidents valdis zatlers, kas sveica klātesošos 
nozīmīgajā dienā. Ārlietu ministrs aivis ronis savā uzrunā uzsvēra, ka vienlaikus ar 
Miera līguma atceri tiek arī parādīts, ka Latvijas arhīvi ir atvērti katram interesentam. 
Ministrs norādīja, ka Latvijas un Krievijas Miera līgums ir uzskatāms par Latvijas 
“svētajiem rakstiem”, kas apliecina Latvijas tiesības atrasties starptautiskajā apritē. 
Ministrs pauda pateicību izstādes idejas autoram, bijušajam ārlietu ministram goda 

Izstādes autori “No augusta līdz augustam. Latvijas un Krievijas Miera līgums” 
nepilnā sastāvā (no kreisās): Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva nodaļas vadītājas vietniece 
dace Bušante, dokumentācijas pārvaldības departamenta direktora vietniece Lolita eriņa, 

Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva nodaļas vadītāja Sarmīte Šāvēja, bijusī Ārlietu ministrijas 
darbiniece Silvija Križēvica, Ārlietu ministrijas dokumentācijas pārvaldības departamenta 
direktore eva vijupe, Latvijas valsts vēstures arhīva vadošās pētnieces Ineta didrihsone-

Tomaševska un Ginta Orinska-Spirģe.  2010. gada 11. augusts. Jāņa Saulīša foto.
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vēstniekam Mārim riekstiņam, kā arī visiem izstādes veidotājiem un sadarbības 
partneriem. 

īsu, koncentrētu un vēsturisku ekskursu klātesošajiem piedāvāja viens no šā 
vēstures posma labākajiem pārzinātājiem prof. aivars Stranga, kurš ir izpētījis Latvijas 
un Krievijas Miera līguma parakstīšanas gaitu un tā sekas, izdodot šim jautājumam 
veltītu monogrāfiju. Profesors klātesošos iepazīstināja ar pēckara Latvijas laikmetu 
un galvenajām problēmām, ar kurām bija jāsaskaras tā laika politiķiem un miera 
sarunu dalībniekiem. 

Noslēguma vārdus teica Latvijas valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs rižovs, 
uzsverot, ka, tieši pateicoties arhīvam un tā darbiniekiem, ir izdevies saglabāt 
ekspozīcijā ievietotos dokumentus, kuriem ir nenovērtējama nozīme nacionālās 
identitātes un pašapziņas veidošanā. Lvva direktors pauda cerību, ka, neskatoties 
uz pārmaiņu laiku, arhīvi saglabāšanas funkciju varēs pildīt arī turpmāk. 

Ginta Orinska–Spirģe

latvijas republikas saeimas vēlēšanas. 1922–1931
 
arhīva dokumentu izstāde “Latvijas republikas Saeimas vēlēšanas. 1922–1931” 

tika atvērta 1910. gada septembrī, sagaidot kārtējās – desmitās Saeimas vēlēšanas. Tās 
mērķis bija iepazīstināt interesentus ar pirmo četru Saeimas vēlēšanu sagatavošanu 
un rezultātiem, t.i., ar dokumentu palīdzību ilustrēt, kā Latvijas pilsoņi vispārējā, 
vienlīdzīgā, tiešā, aizklātā un proporcionālā veidā izvēlējās deputātus Latvijas 
republikas tautas priekšstāvības iestādei – parlamentam. 

 Pirmās Latvijas Saeimas vēlēšanas notika 1922. gada 7. un 8. oktobrī. Otro 
Saeimu vēlēja 1925. gadā, trešo Saeimu – 1928. gadā, bet ceturto Saeimu – 1931. gadā. 
vēlēšanu tiesības, vēlēšanu komisiju darbību, vēlēšanu norisi, kandidātu sarakstu 
iesniegšanas un balsu skaitīšanas kārtību noteica Likums par Saeimas vēlēšanām, 
kas tapa laikposmā no 1920. līdz 1922. gadam un tika pieņemts Satversmes sapulces 
kopsēdē 1922. gada 9. aprīlī. Laika gaitā likums pieredzēja vairākus grozījumus un 
papildinājumus, pirmie izdarīti jau 1922. gada 14. jūlijā. 

Izstādes veidotāji centās ilustrēt fondos uzkrāto tematisko dokumentu lielo 
daudzveidību, – tie gan kalpo kā noteiktas informācijas nesēji, gan piesaistagan kalpo kā noteiktas informācijas nesēji, gan piesaistakalpo kā noteiktas informācijas nesēji, gan piesaista 
uzmanību ar satura un formas dažādību. ekspozīcijas saturs vēsta par Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CvK), Latvijas apgabalu un vietējo vēlēšanu komisiju darbību, 
lielāko politisko partiju un apvienību – Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas (LSdSP), Latviešu zemnieku savienības (LzS), demokrātiskā centra (dC), 
kā arī minoritāšu partiju aktivitātēm vēlēšanu procesā. Līdzās šiem vizuāli mazāk 
izteiksmīgajiem dokumentiem, eksponēti arī vēlēšanu aģitācijas materiāli – krāsainie 
plakāti un afišas, kā arī par sāncenšiem izplatītās politiskās karikatūras, kas Latvijas 
brīvvalsts laikā bijis viens no iemīļotiem aģitācijas veidiem. 

 Gatavojot izstādi, tika apzināti dokumenti no 13 fondiem, tie veido vien nelielu 
daļu no arhīvā saglabātā, tēmai atbilstošo avotu klāsta. Informatīvi bagātākie fondi 
ir Latvijas Satversmes sapulce, Latvijas Republikas Saeima, Valsts Statistiskā pārvalde, Rīgas 
pilsētas Statistikas birojs, Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departaments, 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Latviešu Zemnieku savienība, Partija 
“Demokrātiskais centrs” un Cēsu pilsētas valde. dokumenti izmantoti arī no citiem arhīva 
fondiem: Kārlis Ulmanis, Latvijas Valsts prezidents, Talsu Baltijas vācu vēlētāju savienība, 
Barona Vilhelma Firksa personīgais arhīvs un Politiskās policijas pārvalde. 
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 Tematiski ekspozīcija iedalīta vairākās grupās: vēlēšanu likumdošana, Centrālā 
vēlēšanu komisija, vietējo vēlēšanu apgabalu komisijas, finanšu jautājumi, vēlēšanu 
rezultāti, Latvijas zemnieku savienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, 
demokrātiskais centrs, minoritāšu partijas un apvienības, ar smaidu par nopietno. 

Izstādei izveidots arī digitālais variants, interesenti to var aplūkot Latvijas valsts 
vēstures arhīva mājaslapā – www. lvva.gov.lv

Pārsla Pētersone

zemnieku Savienības vēlēšanu 
aģitācijas plakāts. zīmējis 
P. Kundziņš, 1925. gads.  
LVVA, 3282. f., 1. apr., 218. l.

latvijas izcelsmes dokumenti no 
vācijas bundesarhīva atgriežas latvijā

2010. gada 8. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas valsts vēstures arhīvā (Lvva) notika 
svinīgs pasākums, kurā vācijas Bundesarhīva prezidents profesors dr. hartmuts 
vēbers (Weber) nodeva valsts arhīvu ģenerāldirektoram valdim Štālam 26 Latvijas 
izcelsmes dokumentus. Bundesarhīvs šos dokumentus bija saņēmis no dažādiem 
bijušās vācijas demokrātiskās republikas arhīviem, kā arī no Kongresa bibliotēkas 
vašingtonā. daļa no tiem bija glabājušies Štutgartes Starptautisko attiecību institūtā.

dokumentu nodošanas un saņemšanas pasākumā piedalījās vācijas Federatīvās 
republikas vēstnieks Latvijas republikā viņa ekselence dr. Klauss Burkhards 
(Burkhardt), vairāki vācijas Bundesarhīva un vēstniecības Latvijā darbinieki, Latvijas 
valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs rižovs un viņa kolēģi Lvva, Lr Ārlietu 
ministrijas un Lr Kultūras ministrijas, valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, kā arī vairāku 
valsts arhīvu pārstāvji.
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vācijas Bundesarhīva prezidents dr. hartmuts 
vēbers un vācijas Federatīvās republikas vēstnieks Latvijas republikā 

viņa ekselence dr. Klauss Burkhards (Burkhardt) iepazīstas ar Lvva nodoto 
dokumentu izstādi. 2010. gada 8. oktobris. I. Beišāna foto.

valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls un vācijas Bundesarhīva prezidents 
dr. hartmuts vēbers (Weber) Lvva paraksta dokumentu nodošanas un saņemšanas 

aktu. 2010. gada 8. oktobris. I. Beišāna foto. 
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Pasākuma laikā tā dalībnieki varēja vizuāli iepazīties ar atgūtajiem dokumentiem, 
bet arhīva darbinieki iepazīstināja viesus ar senākajiem un nozīmīgākajiem 
dokumentiem no Lvva krātuvēm.

Latvijas valsts mainīgā vēsture atspoguļojas arhīvos, kuru fondi šo vēsturi 
dokumentē. Jau agrāko gadsimtu, bet it īpaši 20. gadsimta politiskās vēstures gaita 
bija iemesls tam, ka Latvijas arhīvu krājumi vairākkārt pārvietoti, izvesti un cietuši 
lielus zaudējumus. Tādējādi dokumenti, kas attiecas uz mūsu valsts vēsturi, šodien 
atrodami Latvijas, bet arī daudzu citu eiropas valstu arhīvos. Kopš 1991. gada kļuva 
iespējama arhīvu sadarbība, un lielisks šādas sadarbības piemērs ir dokumentu 
atgriešanās to izcelsmes zemē.

Saņemot glabāšanā dokumentus, Lvva direktors N. rižovs uzsvēra, ka tie ne 
vien papildinās valsts vēstures arhīva kolekcijas, bet arī sekmēs Latvijas un vācijas 
arhīvu sadarbību un apstiprinās arhīvu darba misiju – būt savas zemes un vienlaikus 
eiropas vēsturiskās atmiņas sargiem un glabātājiem. vācijas Federatīvās republikas 
vēstnieks Latvijā v. e. dr. Klauss Burkhards savukārt atzīmēja, ka Latvijai atdotie 
dokumenti nav tikai nozīmīgs avots Latvijas vēstures pētniecībā. Tie sniedz iespēju 
iepazīt Latvijas un vācijas attiecību vēsturi daudzu gadsimtu garumā.

Latvijas valsts vēstures arhīvam atdotie dokumenti aptver laiku no 16. gadsimta 
līdz 20. gadsimtam un attiecas uz dažādām vēstures tēmām: Kurzemes hercogistes 
tiesību vēsture, zemes īpašuma tiesības, pilsētu un muižu vēsture, amatniecība 
Kurzemē, vidzemes pārvaldes un skolu vēsture, kā arī ģenealoģija. daļa šo dokumentu 
nepārprotami kādreiz glabājusies Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā un 1903. gadā 
dibinātajā Kurzemes zemes arhīvā, kas jau Pirmā pasaules kara laikā tika izvests uz 
vāciju. 

Senākais no saņemtajiem dokumentiem ir Livonijas ordeņa mestra voltera fon 
Pletenberga (Plettenberg) 1516. gadā valmierā izsniegtā lēņa grāmata Jakobam Frankem 
(Francke). Tā piederību bijušajam Kurzemes zemes arhīvam apstiprina fakts, ka mūsu 
arhīvā glabājas šā dokumenta noraksts, kā arī vairāki citi dokumenti, kas attiecas uz 
Frankes dzimtas īpašumiem Kurzemē no bijušā Kurzemes zemes arhīva. zemes īpašuma 
tiesības risinātas arī kādā 17. gadsimta dokumentā, – tas ir Kurzemes hercogistes lēņa 
kunga – Polijas karaļa Johana III Sobieski (Sobieski) spriedums 1681. gada 21. jūnijā par 
heinriha Blomberga (Blomberg) lēņa tiesībām aizputē, kā arī mantojuma un pirkuma 
līgums starp brāļiem Filipseniem (Philippsen) Kuldīgā 1702. gadā.

Kā nozīmīgs tiesību vēstures dokuments jāmin Brandenburgas markgrāfa 
albrehta I apliecinājums 1561. gada rudenī par Grobiņas fogtejas ieķīlāšanu Livonijas 
ordenim, īsi pirms Livonijas ordeņvalsts likvidēšanas 1561. gada 28. novembrī. uz 
Kurzemes tiesību vēsturi attiecas arī dokuments, kurā Kurzemes hercogistes lēņa 
kungs, Polijas karalis augusts II (Stiprais), pēc Kurzemes hercoga Frīdriha Kazimira 
nāves 1698. gadā apstiprinājis visas Kurzemes bruņniecības tiesības un privilēģijas. 
vizuāli izteiksmīgs dokuments ir Krievijas cara Nikolaja I apstiprinātās Kurzemes 
privilēģijas 1827. gada 9. februārī.

Muižu vēstures, apbūves un sadzīves kultūras pētniekiem būs interesanti 
iepazīties ar agrākās Mīlenbekas muižas Kurzemē inventāra sarakstiem, kas sastādīti 
1692. un 1700. gadā. Savukārt Kurzemes pilsētu vēstures pētniecībai svarīga ir 
apjomīgā Piltenes pilsētas rātes protokolu grāmata – par laiku no 1733. līdz 1750. 
gadam. Šis sējums ir īpaši nozīmīgs tādēļ, ka Lvva saglabājies visai maz dokumentu 
par Kurzemes hercogistes pilsētu dzīvi 18. gadsimtā.

vidzemes vēstures, bet reizē arī dzimtu vēstures pētniekiem nozīmīgi dokumenti 
ir divi vidzemes guberņas valdes aktu sējumi par vēlēto muižniecības amatpersonu 



283arhīvu dzīve

pieņemšanu un atbrīvošanu 1851. un 1852. gadā, kas nākuši no apjomīgā vidzemes 
guberņas valdes fonda, glabājas Lvva. 

vairāki no saņemtajiem dokumentiem attiecas uz amatniecības vēsturi Kurzemē, 
proti, hercoga Frīdriha Kazimira 1684. gadā apstiprinātās drēbnieku cunftes 
zeļļu šrāgas, kā arī vairāku amatnieku meistara apliecības. Pieci no saņemtajiem 
dokumentiem ir 18. gadsimta dažādu Kurzemes pilsētu rātskungu dzimšanas 
apliecības. Ne vien literatūras pētniekus, bet arī fon Firksu (Fircks) dzimtas piederīgos 
noteikti ieinteresēs 18. gadsimtā aizputē dzīvojušās baroneses fon Firksas dzeju 
albums.

Tā kā Lvva glabājās ne vien dokumentu oriģināli, bet arī svarīgu Latvijas 
vēstures avotu kopijas no citiem arhīviem, ieskatu to tapšanas vēsturē sniedz 1809. 
gada janvārī noslēgtā vidzemes, Kurzemes un Igaunijas landrātu, bruņniecības un 
muižniecības vienošanās par šo valstu avotu kopēšanu Prūsijas Slepenajā arhīvā un 
Kēnigsbergas pils bibliotēkā. Jāpiebilst, ka līdz šim bija zināms tikai šā līguma igauņu 
puses variants, kas glabājas Tartu arhīvā.

Noslēgumā jāatzīmē, ka Latvijas izcelsmes dokumentu saņemšana no vācijas 
Bundesarhīva ir unikāls notikums Latvijas arhīvu vēsturē. Jācer, ka tas sekmēs 
Latvijas arhīvu dziļāku integrāciju eiropas arhīvu saimē un rosinās domāt par 
jauniem sadarbības projektiem.

Valda Kvaskova

vācijas Bundesarhīva nodoto dokumentu izstādes apskate Lvva.
No labās: vācijas Bundesarhīva darbiniece Sabīne hofmane (Hofmann), Lvva 

darbiniece valda Kvaskova un vācijas Bundesarhīva prezidents 
dr. hartmuts vēbers. 2010. gada 8. oktobris. I. Beišāna foto.
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starptautiskā konference “diktatūru 
noziegumi austrumeiropā”

2010. gadā no 27. līdz 29. oktobrim Berlīnē notika konference “diktatūru 
noziegumi austrumeiropā”, ko organizēja Berlīnes Literatūras māja (Literaturhaus 
Berlin), fonds “Piemiņas vieta-muzejs – Berlin-Hohenschönhausen” (muzejs izveidots 
agrākā vdr drošības dienesta cietuma ēkā un teritorijā) un roberta Boša fonds (Robert 
Bosch Stiftung). Konferences tematika bija saistīta ar komunistisko diktatūru atstāto 
mantojumu un sekām, kā arī ar demokrātiskas atmiņas kultūras veidošanu eiropā, 
izmantojot dokumentus, analizējot un iestrādājot tos pētījumos, muzeju ekspozīcijās, 
iepazīstinot ar tiem sabiedrību. 

Konferences organizatoru uzstādījums bija – komunistiskās diktatūras eiropā ne 
tikai traumēja un deformēja sabiedrību, bet salīdzinoši maigā pāreja uz demokrātiju, 
kā arī tas, ka agrākās elites un varas struktūru pārstāvji daudzās valstīs turpināja 
darbību valsts pārvaldē, diktatūru noziegumu izstrādi un izpēti padarīja salīdzinoši 
komplicētu. Tāpēc ir svarīgi, lai sabiedrības attieksme pret pagātnes mantojumu 
būtu kritiska, lai tiktu saglabāti un pētīti vēstures avoti un lai tas būtu pamats 
demokrātiskas atmiņu kultūras pastāvēšanai, kad ir pašsaprotama režīmā cietušo 
godināšana un noziegumu sodīšana.

Konferences dalībniekiem bija jāprezentē pētniecības norise un rezultāti savās 
valstīs, savukārt, diskusijām bija jāveicina efektīvs tālākas darbības ceļš un kopsaucēju 
meklējumi.

Konferences darba kārtība bija saturīga un interesanta – sešās plenārsēdēs un 
noslēguma diskusijā uzstājās pārstāvji no arhīviem, muzejiem, piemiņas vietām un 
dokumentācijas centriem no vācijas, Polijas, ungārijas, Bulgārijas, rumānijas un 
Baltkrievijas. Baltiju pārstāvēja Igaunijas Okupācijas muzeja direktors heiki ahonens 
(Heiki Ahonen), Latvijas Okupācijas muzeja pētnieki valters Nollendorfs, ritvars 
Jansons, kā arī Latvijas valsts arhīva vecākā referente Iveta Šķiņķe.

Pirmajā sēdē “avoti un arhīvu loma noziegumu apzināšanas un izpētes procesā” 
kopā ar kolēģiem no vācijas – vēsturnieku Johenu Štātu (Jochen Staat), piemiņas muzeja 
Leipcigā vadītāju Tobiasu hollitceru (Tobias Hollitzer) un bijušo ungārijas drošības 
dienesta dokumentu arhīva vadītāju Giorgiju Marko (György Markó) – Latvijas valsts 
arhīva pārstāve piedalījās ar prezentāciju par valsts drošības komitejas un Latvijas 
Komunistiskās partijas dokumentiem Latvijas valsts arhīvā un arhīva pieredzi un 
iestrādēm to izmantošanā, raksturojot abas dokumentu grupas un to izmantošanu 
pētniecībā, konkrēti arhīva projektā par Latvijas iedzīvotāju deportācijām, kā arī 
vēsturiski izglītojošā darbā. 

Sēdes dalībnieki bija vienoti, ka arhīvi visā austrumeiropā glabā svarīgus 
dokumentus par bijušo komunistiskās partijas un drošības dienestu darbību, ka šie 
dokumenti ir nozīmīgs avots pretošanās kustības un opozīcijas cīņas pētniecībā. 
Šobrīd svarīgi ir padarīt pieejamus šos dokumentus gan publicējot, gan izmantojot 
izstādēs.

Otrās sēdes “Pagātnes rekonstrukcija – vēsturnieku loma noziegumu apzināšanas 
un izpētes procesā” referātos un diskusijās dalībnieki – pārstāvji no vācijas, Čehijas 
un Polijas – apsprieda, par kādiem, komunisma izpētes jautājumiem un kā raksta 
vēsturnieki, uzsverot, ka svarīgi ir atainot vēsturi gan no režīma upuru, gan režīma 
atbalstītāju skatpunkta.



285arhīvu dzīve

Konferences pirmās sēdes “avoti un arhīvu loma noziegumu apzināšanas un izpētes 
procesā” dalībnieki. 2010. gada 27. oktobris. R. Jansona foto.

Trešā sēde bija veltīta justīcijas lomai. Bijušais Berlīnes ģenerālprokurors Kristofs 
Šefgens (Christoph Schaefgen), bijušais Polijas Nacionālās atmiņas institūta direktors 
Kazimirs voicickis (Kazimierz Wóycicki) un Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks ritvars 
Jansons informēja un diskutēja par komunisma režīma noziegumu izmeklēšanu un 
vainīgo sodīšanu. 

Konferences otrajā dienā tika apskatīta dažādu no komunisma režīmiem cietušo 
organizāciju, muzeju, piemiņas vietu un dokumentācijas centru loma un darbība 
komunisma noziegumu atspoguļošanā. Par pieredzi dažādu apvienību darbā stāstīja 
vācijas Staļinisma upuru apvienības priekšsēdētājs hugo dīderihs (Hugo Diederich), 
bijušais rumānijas Komunisma noziegumu izmeklēšanas institūta vadītājs Mariuss 
Oprea (Marius Oprea) un apvienības “Dolja” (Baltkrievija) projektu koordinatore 
aļesja Belanoviča. Baltkrievijā šobrīd ir iespējama tikai nacisma noziegumu izpēte, 
par staļinisma perioda noziegumiem netiek runāts.

Plenārsēdē par muzeju un piemiņas vietu lomu runāja hubertus Knābe (Hubertus 
Knabe) – “Piemiņas vieta-muzejs – Berlin-Hohenschönhausen” direktors, Igaunijas 
Okupācijas muzeja direktors heiki ahonens un Latvijas Okupācijas muzeja ārlietu 
direktors valters Nollendorfs. visi runātāji demonstrēja un diskutēja par to, kādas 
šobrīd ir iespējas un veidi, lai izglītojoši spēcīgi parādītu un atklātu totalitāro režīmu 
būtību.

Noslēdzošajā plenārsēdē tika aktualizēta mediju loma tēmas izstrādē, un diskusijā 
aktīvi iesaistījās žurnālisti un rakstnieki. 

Konferences noslēguma saruna bija veltīta dokumentu pieejamībai un komunisma 
noziegumu izpētei kā daudzu valstu kopīgam un koordinētam darbam. 

Organizatori bija parūpējušies, lai būtu pietiekami laika diskusijām,  plenārsēžu 
vadītāji bija labi sagatavojušies un tematikā iedziļinājušies, valdīja pozitīvi darbīga 
gaisotne.

Katru vakaru organizatori dalībniekiem piedāvāja kādu tematisku pasākumu.organizatori dalībniekiem piedāvāja kādu tematisku pasākumu.dalībniekiem piedāvāja kādu tematisku pasākumu. 
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Jau pirms konferences atklāšanas dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar hertai 
Millerei (Herta Müller) veltīto izstādi “dzīves aukstais rotājums” (Der kalte Schmuck 
des Lebens). rakstniece, kas 2009. gadā ieguva Nobela prēmiju literatūrā, dzimusi 
rumānijā, mazā švābu ciematiņā Banatas. Kad viņai rumānijā aizliedza publicēties, 
kad viņu vajāja rumānijas Čaušesku diktatūras slepenais dienests Securite, herta 
Millere 1987. gadā izbrauca uz Berlīni, kur dzīvo arī šobrīd. Izstāde stāsta par hertas 
Milleres nozīmīgākajām biogrāfiskajām un literārajām dzīves “stacijām”, par Banatas 
ciema švābu dzīvi, par politiskās sistēmas neiecietību un par valodas spēku. rakstnieci 
labi raksturo Gēteborgas grāmatu mesē sniegtā intervija Stokholmas Karaliskās 
bibliotēkas vecākajam akadēmiskajam bibliotekāram pētniecības jautājumos Jānim 
Krēsliņam, kur viņa saka – “nesaderība starp vārdiem un valodu ir milzīga diktatūrā, 
kur pastāv ideoloģijas valoda. Tajā pastāv ļoti maz vārdu un patiesībā līdz ar to tā nav 
nekāda valoda – tā ir mizerabla valoda, nonāvēta, ļaunprātīgi izmantota valoda...” (sk. 
rīgas Laiks, 2009, novembris, 74. lpp.). herta Millere atklāja konferenci un piedalījās 
tās darbā.

Pirmajā vakarā pēc konferences atklāšanas notika bulgāru rakstnieces Ivailas 
aleksandrovas (Ivajla Aleksandrova) grāmatas “Goreshto cherveno” (burtiski – karstais 
sarkanums) fragmentu lasījumi. Tas ir pirmais dokumentālais romāns Bulgārijā, kas 
izmanto t.s. Tautas tiesas 1945. gada dokumentus (tiesa 2730 cilvēkiem piespriedadokumentus (tiesa 2730 cilvēkiem piesprieda(tiesa 2730 cilvēkiem piesprieda 
nāves sodu, 1305 – mūža ieslodzījumu, bet 4305 – 15 gadus cietumā). Izmantojot 
arhīva dokumentus, presi, intervijas, Ivaila aleksandrova atklāj Bulgārijas inteliģences 
traģiskos likteņus laika periodā pēc Sarkanās armijas ienākšanas Bulgārijā 1944. gada 
septembrī. romānā tiek parādīts gleznotāja un izdevēja raiko aleksijeva (Raiko 
Alexijew) un viņa ģimenes liktenis. Par šo romānu žurnāliste un rakstniece saņēma 
eliasa Kaneti prēmiju.

Otrajā vakarā tika rādīta edvīna Šņores filma “Padomju stāsts” (The Soviet Story), 
bet konferences noslēgumā – rumāņu režisora aleksandra Solomona (Alexandru 
Solomon) filma ”Marele jaf comunist” (tulkojums no vācu valodas – “Lielā komunistiskā 
bankas laupīšana”). 1959. gadā seši ebreji, bijušās nomenklatūras un slepeno dienestu 
darbinieki, izplāno un aplaupa rumānijas valsts banku. Pēc viņu aresta partijas un 
drošības dienestu darbinieki nolemj uzņemt propagandas filmu, kas rekonstruētu 
izmeklēšanu, bet tajā “tēloja” paši bankas aplaupītāji. Pēc filmas uzņemšanas viņi 
tika notiesāti, piespriežot nāves sodu, kas tika izpildīts. Filmas režisors izmantoja šo 
arhīvā saglabāto filmu, intervēja cilvēkus un rezultātā tika uzņemta iespaidīga filma 
par komunisma režīmu rumānijā.

esot Berlīnē, tika izmantota iespēja apskatīt vācijas vēstures muzejā 15. oktobrī 
atklāto izstādi “hitlers un vācieši. Tautas kopība un noziegums” (Hitler und die 
Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen), kas meklē atbildes uz jautājumu, kā 
tas bija iespējams, ka hitlera idejas pārliecināja tik daudzus vāciešus, ka tik daudzi 
atbalstīja nacistu režīmu. Konceptuāli un mākslinieciski interesanta izstāde ar bagātu 
dokumentu un vizuālo materiālu.

http://www.dhm.de/ausstellungen/hitler-und-die-deutschen/index.html 
(29.11.2010.)

Iveta Šķiņķe
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garlība merķeļa piemiņas konkursa 
noslēguma pasākums

Šogad Ķekavas domes un Ķekavas Novadpētniecības muzeja rīkotais Garlība 
Merķeļa piemiņas konkurss “Latvieši” saistīja 63 vidusskolēnu uzmanību no 
24 Latvijas skolām. Konkursa ģeogrāfiju iezīmē aizpute, Jelgava, Skaistkalne, 
vecumnieki, Bauska, Misa, Nereta, Bebrene, Jēkabpils, daugavpils, Cibla, rēzekne, 
vecpiebalga, Jaunpiebalga, Mazsalaca un valmiera. Kā jau tas ierasts, rīgas skolas 
nepiedalās. Piedāvātā G. Merķeļa atziņa esejai bija šāda: “Lai kāds cilvēks varētu 
justies laimīgs, tam vajaga tikai drusku patstāvības”. Tradicionālie pētījumu temati 
bija “Mans novads Latvijas hronikā” un “Manas dzimtas lepnums”. 1. novembrī – 

andrejs Grāpis iepazīstina konkursa dalībniekus ar 
Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentiem. 2010. gada 1. novembris.

konkursa noslēguma dienā – grupa konkursa dalībnieku apmeklēja Latvijas valsts 
vēstures arhīvu. arhīvs jau labu laiku internetā veido programmu “raduraksti” – tā 
ļoti noderīga katram, kas vēlas izzināt savas dzimtas sakņotni. Programmas kuratore 
dace Plīkša saistoši un kompetenti iepazīstināja vidusskolēnus ar iespējām, kuras 
piedāvā “raduraksti”. Tā bija ļoti draudzīga pētniecības paraugstunda. arhīva 
vadošās pētnieces valdas Kvaskovas rokās bija īsti dārgumi – G. Merķeļa “Latviešu” 
rokraksts, bīskapa alberta, hercoga Jēkaba, Pētera I parakstīti dokumenti un citi 
unikāli arhīva materiāli, kuru atrašanās ieelpas attālumā šo dienu un saskarsmi veidoja 
neaizmirstamu. Savukārt arhīva glabātuvju apmeklējums raimonda romanovska 
vadībā pavēra realitāti, kura pat aizrautīgam datoristam radīja izbrīnu – apjomi 
fantastiski! Prasmīgās un bagātās stundas arhīvā noslēdzās ar brīdi pie G. Merķeļa 
pieminekļa Katlakalna kapos un apbalvošanas aktā Ķekavas Novadpētniecības 
muzejā. Taču arhīva darbinieku iejūtība un sirsnība bija šis dienas galvenais ieguvums.  

Andrejs Grāpis


