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atmodas laika notikumu atspoguļojums
ventspils zonālajā valsts arhīvā 

uzkrātos dokumentos, 1988.–1991. gads 

Latvijas nacionālā arhīva Ventspils zonālā valsts arhīva darbinieki 1997. gadā, sadarbojoties 
ar atmodas laika sabiedrisko organizāciju dalībniekiem, sāka mērķtiecīgu darbu, uzkrājot 
dokumentāras liecības par šī laika posma notikumiem un sabiedrisko organizāciju darbību 
Ventspils un talsu novadā. darbības rezultātā izveidots jauns fonds “Ventspils novada 
atmodas laika (1988.–1991. g.) sabiedriski politisko organizāciju dokumentu kolekcija”, kā arī 
ar dokumentārām liecībām papildināti citi arhīva fondi. Publikācijā sniegts vispārējs pārskats 
par dokumentu kolekcijas apjomu un saturu, kā arī ziņas par citos Latvijas nacionālā arhīva 
Ventspils zonālā valsts arhīva fondos atrodamiem dokumentāriem resursiem atmodas laika 
notikumu izpētei.
Atslēgvārdi:  atmoda, Latvijas tautas frontes Ventspils nodaļa, Ventspils Vides aizsardzības 
klubs, Ventspils novada politiski represēto apvienība, Latvijas nacionālās neatkarības kustības 
Ventspils reģionālā nodaļa, Latvijas aizsargu nodaļa, Ventspils aizsargu organizācija.

Gatavojamies atzīmēt Latvijas tautas frontes 25 gadu jubileju. tās 
organizētie atmodas laika pasākumi ir jau ierakstīti Latvijas republikas 
vēsturē. dokumenti uzkrāti Latvijas nacionālā arhīva centrālajās glabātavās.

ne katrai arhivāru paaudzei ir iespēja uzkrāt dokumentāras liecības 
par ļoti krasiem pavērsieniem valsts un sabiedrības dzīvē, jeb, kā šo laiku 
nodēvējusi ventspilniece literāte Laimdota sēle, – “Vēstures lappuse, kuru 
rakstījām paši”1. Latvijas nacionālā arhīva Ventspils zonālā valsts arhīva 
arhivāri uzskata, ka valsts kopējās vēsturiskās atmiņas saglabāšanā būtisks 
ir arī tas dokumentārais mantojums, kas veidojas katrā reģionā, tādēļ arhīvā 
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laikā no 1997. gada uzkrāta Ventspils novada atmodas laika (1988.–1991. g.) 
sabiedriski politisko organizāciju dokumentu kolekcija. Fonds līdz 2008. ga-
dam nemitīgi papildināts un, cerams, arī turpmāk papildināsies. tas bijis 
iespējams, pateicoties atmodas laika sabiedrisko kustību un organizāciju 
esošo un bijušo biedru, kā arī ar šīm organizācijām nesaistītu Ventspils 
novada cilvēku sapratnei par atmodas laika notikumu īpašo nozīmi vēstures 
procesā, par katra dokumenta kā šī procesa liecības nozīmi. anda jansone, 
aldis Birznieks, Valentīna Birzniece, Velta kraulere, Gunārs skujiņš, 
Valentīna apine, ingrīda Štrumfa, Laimdota junkara, edīte didrihsone, aldis 
didrihsons, Gunārs Gailītis, ainārs ozoliņš, uldis Pliens, Valdis jansons un 
Gunārs Frīdenbergs ir cilvēki, kuri uzkrāja dokumentus vai vēlākā laika 
posmā uzrakstīja savu organizāciju aktivitāšu hronikas, veicināja dokumentu 
saglabāšanu un nodošanu arhīvā, nodrošinot iespēju daudzām nākamām 
paaudzēm pašām apzināt dokumentāro mantojumu. Visvairāk dokumentārā 
mantojuma saglabāšanā un publiskās pieejamības nodrošināšanā ir veikuši 
Ventspils Vides aizsardzības kluba un Ventspils novada politiski represēto 
apvienības pārstāvji.

rakstā sniegts īss fondā uzkrāto dokumentu raksturojums, kā arī īss 
sabiedrisko organizāciju darbības raksturojums nolūkā iepazīstināt pētniekus 
un vēstures interesentus par iespējām gūt papildu informāciju par valsts 
vēsturē tik nozīmīgu laika posmu. 

Fondā “atmodas laika (1988.–1991. g.) sabiedriski 
politisko organizāciju dokumentu kolekcija” 

uzkrāto dokumentu raksturojums

Pirmā atmodas laika organizācija – Ventspils Vides aizsardzības 
klubs – dibināta 1988. gada 20. maijā. Vides aizsardzības kluba (turpmāk Vak) 
paraugstatūtos norādīts, ka Vak ir brīvprātīga, neatkarīga, starptautiska, 
sabiedriska organizācija, kas darbojas ar mērķi nepieļaut tālāku vides 
sagandēšanu, cīnās pret šī procesa cēloņiem un veicina vides atveseļošanu. 
Vak uzdevums – popularizēt un izmantot pasaules progresīvo pieredzi vides 
aizsardzībā un attīstībā. Vak biedri aicināti nest sevī un sabiedrībā savstarpēju 
sapratni un žēlsirdību. Ventspils Vak statūti izstrādāti, izmantojot rīgas Vak 
statūtus. Ventspils Vak statūti apstiprināti kluba sēdē 1988. gada 23. maijā.2
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Latvijas tautas frontes Ventspils nodaļas dibināšanas konference 1988. gada 
6. novembrī. G. Skujiņa foto. Ventspils zonālais valsts arhīvs, 622. f., 1. apr., 22. l.

Par Ventspils Vak darbību fondā ir 98 dokumentāras liecības, kas saturiski 
liecina, ka Ventspils Vak izmantojis tādas darba formas kā mītiņus, piketus, 
talkas vides sakopšanā, vides apzināšanas un pieredzes apmaiņas braucienus, 
koncertus, īsu brīdi ir izdots arī organizācijas laikraksts. Fondā ir kluba svarīgāko 
notikumu hronika par laiku no 1988. līdz 1990. gadam,  ko sastādījusi viena no 
kluba dibinātājām un aktīva dalībniece  Valentīna Birzniece.3 Ventspils Vak 
darbību atspoguļo dažādi materiāli – informatīvi bukleti, mākslinieka alda 
Birznieka gatavoti plakāti mītiņiem un piketiem, filmas un fotogrāfijas par tik 
ļoti ar emocijām piepildītiem notikumiem kā mītiņš 1988. gada 23. augustā 
Ventspils dzelzceļa stacijā, pirmais aizlūgums jūrai 1988. gada 3. septembrī, 
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sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana pie bijušās Ventspils muzeja ēkas akmeņu 
ielā 3 1989. gada 2. aprīlī, Ventspils novada ļaudis rīgā 1991. gada janvāra 
barikāžu dienās,4 kluba biedru anketas, uzskaites žurnāli, sapulču protokoli 
un darbības pārskati. Valsts glabāšanā pieņemti arī Ventspils Vak finanšu 
dokumenti. tos izvērtējot, ņemta vērā organizācijas īpašā nozīme atmodas 
laikā, līdz ar to katrai dokumentārai liecībai ir būtiska nozīme organizācijas 
darbībā. Fondā uzkrātie dokumenti par Ventspils Vak ir hronoloģiski plašāki 
nekā atmodas laiks jo organizācija turpināja darboties, 1998. gadā tā svin savu 
10 gadu jubileju un atkārtoti papildus nodeva valsts glabāšanā dokumentus 
par laiku no 1992. līdz 1998. gadam.

Latvijas tautas frontes (turpmāk LtF) Ventspils novada nodaļas 
dibināšanas konference notika 1988. gada 6. novembrī.5 organizācijas 
programmā norādīts, ka tās darbības pamatā ir LtF programma. LtF bija 
tautas patriotiskās un politiskās aktivitātes rezultātā izveidojusies masu 
sabiedriski politiska organizācija – domubiedru apvienība.6 tā atbalstīja un 
arī pati veica darbības, kas sekmēja Latvijas radikālu pārbūvi, pamatojoties 
uz demokrātiskā sociālisma un humānisma principiem. LtF Ventspils 
novada nodaļas darbības programmā ierakstīts, ka organizācija atbalsta Vak 
aktivitātes Ventspils pilsētas un rajona ekoloģiskās situācijas stabilizēšanā. 
LtF nodaļas prasīja, lai pilsētu un rajonu izpildkomitejas, kā toreiz dēvēja 
pašvaldības, veiktu stingru migrācijas procesu kontroli, ar masu informācijas 
līdzekļu palīdzību sniegtu iedzīvotājiem patiesu un objektīvu informāciju 
par visiem sabiedrībā notiekošiem procesiem. darbības formas ir līdzīgas 
kā Vak. analizējot biedru sastāvu, jāsecina, ka cilvēki šajā laikā aktīvi 
darbojušies vairākās sabiedriskās organizācijās vienlaikus. organizācijas 
kopīgi realizējušas pasākumus. Par šo organizāciju fondā ir 33 dokumentāras 
liecības – fotomateriāli un videofilma par dibināšanas konferenci,7 LtF 
nedēļas izdevuma “atmoda” 1988.–1990. gada 98 eksemplāri.

1998. gada 9. oktobrī laikrakstā „Ventas Balss” publicēta žurnālistes 
Laimdotas sēles intervija ar novada tautas frontes valdes pārstāvjiem. 
Publikācijas noslēgumā žurnālistes – tautas frontes dalībnieces viedoklis: 
“Pirms 10 gadiem mēs visi bijām tautfrontieši. mēs bijām savas tautas fronte, 
aizsardzības un kaujas līnija. mūsu kauja bija bez asinīm, bet vai tāpēc mazāk 
skaudra? mēs visi bijām viena fronte un – uzvarējām! taču – ak, vai! tiem 
karotājiem, kuri nezina, ko ar uzvaru iesākt!”8
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informāciju no arhīvā uzkrātajiem dokumentiem var gūt arī par bijušā 
Ventspils rajona ugāles pagasta un Puzes pagasta tautas frontes organizā-
cijām – sapulču protokoli ar pielikumiem un notikumu hronikas, gan 
tikai kopiju variantā, jo oriģināli joprojām ir pie tautas frontes biedriem 
šajos pagastos. 2007. gadā valsts glabāšanā Ventspils zonālā valsts arhīvā 
tārgales pagasta tautas frontes vadītājs ivars smukkalns nodeva šī pagasta 
tautfrontiešu fotoalbumu –  liecību par grupas biedru dalību 1991. gada 
janvāra barikādēs rīgā un 10 gadu atceres pasākumu 2001. gada janvārī.9 

tomēr, lai pilnīgāk raksturotu tautas frontes nodaļu darbību katrā pagastā, 
nepieciešams fonda dokumentārs papildinājums. savukārt par Ventspils 
tautas frontes nodaļas dokumentācijas likteni fondā šādas ziņas – 2002. gada 
7. martā ir iesniegta kārļa Laucenieka – pēdējā Ventspils LtF nodaļas valdes 
priekšsēdētāja 2000. gada 12. maija akta ”Par Latvijas tautas frontes Ventspils 
novada nodaļas arhīva dokumentu nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijai” 
kopija. no šī dokumenta secināms, ka, pamatojoties uz 1999. gada 9. oktobra  
LtF 9. kongresa lēmumu nr. 3. un Latvijas Zinātņu akadēmijas 1999. gada 
19. oktobra senāta lēmumu (protokols nr. 9.4), k. Laucenieks nodevis un 
Latvijas Zinātņu akadēmijas arhīva vadītāja rūta skudra pieņēmusi glabāšanā 
LtF Ventspils novada nodaļas 26 lietas par 1988.–1993. gadu – konferenču 
dokumentus, valdes sēžu protokolus, grupu vārdiskos sarakstus, nodaļas 
pavēles u.c. Pēc k. Laucenieka mutiskas informācijas 2002. gada 7. martā šie 
dokumenti atrodas Vecpilsētas ielā 13/15 rīgā. akta kopija ievietota Ventspils 
zonālā valsts arhīva fonda 622. lietā.

1989. gada 28. maijā bija izveidota represēto kluba, vēlāk – Ventspils 
novada politiski represēto apvienības dibināšanas rīcības komiteja10. kluba 
dibināšanas konference notika 1989. gada 1. oktobrī. Ventspils politiski 
represēto klubs dibināts kā neatkarīga, demokrātiska, sabiedriski politiska 
organizācija, kas savā darbībā vadās no humānisma principiem. kluba 
uzdevumi – apzināt politiski represētos Ventspils novadā, panākt materiālo 
vērtību atlīdzināšanu represētajiem. darbības mērķis – cilvēktiesību 
atjaunošana un diskriminācijas izbeigšana. Ventspils politiski represēto klubs 
sadarbojās ar visām demokrātiskajām sabiedriski politiskajām organizācijām 
un demokrātisko presi. 1989. gada 14. oktobrī bija dibināta Latvijas politiski 
represēto apvienība, kurā iekļāvās Ventspils politiski represēto klubs. Par 
kluba darbību fondā ir 31 glabājama vienība. tā dibināšanas dokumenti par 
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laiku no 1989. gada 8. aprīļa līdz 25. septembrim satur pārstāvju sarakstus, 
sēžu protokolus, nolikuma projektus, biedru sarakstus u.c.,11 kā arī saraksti 
pamatdarbības jautājumos par 1989.–1991. gadu.12

1988. gada 23. septembrī bija dibināta Latvijas nacionālās neatkarības 
kustības (turpmāk Lnnk) ugāles nodaļa, tā savās atmiņās liecina 
organizācijas biedre Laimdota junkara.13

1988. gada 27. septembrī bija dibināta Lnnk Ventspils reģionālā nodaļa.14 
1989. gada 20. maijā notika Lnnk Ventspils novada 1. konference. darbojās 
arī Lnnk Piltenes nodaļa, tādēļ 1990. gada 12. februārī Ventspils rajona 
Lnnk nodaļu konferencē dibināja Lnnk Ventspils rajona koordinācijas 
centru. kustības uzdevums – panākt Latvijas republikas demokrātiskā 
valstiskuma un politiskās suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās neatkarības 
nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu, kultūras tradīciju 
aizsardzību. kustība vēršas pret latviešu nacionālo diskrimināciju jebkurā 
tās izpausmē un aizstāv latviešu tautas nacionālās intereses. kustība nav 
vērsta pret citām Latvijā dzīvojošām tautībām, atzīst to pamatotās politiskās, 

Ventspils Vides aizsardzības kluba organizēts mītiņš 
Ventspils dzelzceļa stacijā 1988. gada 23. augustā. J. Presņikova foto 

Ventspils zonālais valsts arhīvs, 622. f., 1. apr., 4. l.
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ekonomiskās un kultūras intereses, aicina sadarboties kopīgu problēmu 
risināšanā. Fondā par Lnnk Ventspils reģionālās nodaļas darbu ir 12 
dokumentāru liecību – 1986. – 1991. gadā organizēto pasākumu saraksts, 
sapulču protokoli, nolikumi, pasākumu plāni u.c.

1990. gada 4. jūnijā bija dibināta ugāles aizsargu organizācija, 1991. gada 
15. decembrī – Ventspils aizsargu organizācija.15 

Latvijas aizsargu organizācijas savu darbību atjaunoja kā brīvprātīgas, 
militāri pakārtotas, patriotiskas sabiedriskas organizācijas. darbības 
pamatprincipos, pārstrādātos 1991. gada 10. septembrī, norādīts, ka aizsargi 
aizstāv savu tautu kā dabas, tā sociālu katastrofu un agresiju gadījumos, 
galvenokārt tad, kad valsts varas aparāts to vairs nespēj veikt. aizsargi ir 
pēdējais tautas pašaizsardzības spēks, kas balstās tieši uz tautas atbalstu un 
arī cīnās tikai par savu tautu. Fondā ir divas dokumentārās liecības – karoga 
iesvētīšanas pasākuma fotogrāfija un viens mēnešraksta “aizsargs” 1991. gada 
eksemplārs.

Būtisks informācijas avots ir prese. arhīva fondos uzkrāti tādi izdevumi 
kā Ventspils Vides aizsardzības kluba “Zaļais Vēstnesis”, ugāles tautas 
frontes nodaļas informatīvais biļetens, Vides aizsardzības kluba amerikas 
un kanādas nodaļu piesūtītie laikraksti, LtF Ventspils novada nodaļas 
laikraksts “Ventas atmoda”, LtF nedēļas izdevums “atmoda”, atmodas 
laika sabiedriskajām organizācijām piesūtītie organizāciju preses izdevumu 
atsevišķi eksemplāri, piemēram, Latvijas Vides aizsardzības kluba žurnāls 
“staburags” u.c.16 Šie preses izdevumi ir kolekcijas sastāvā.

Citos arhīva fondos uzkrātās dokumentārās 
liecības par atmodas laiku

Ventspils zonālajā valsts arhīvā apjomīgākie preses fondi ir “Laikraksta 
“Ventas Balss” redakcija”17 un “Laikraksta “talsu Vēstis” redakcija”18 – 
administratīvās pārvaldes dokumenti un laikrakstu eksemplāru komplekti 
pa gadiem latviešu un krievu valodā. Prese ir ļoti būtisks avots gan kā 
ziņu sniedzējs par notikumiem, gan arī kā citu dokumentāro liecību – 
fotodokumentu, videoierakstu u. tml. – datu precizēšanas avots.

Par atmodas laika notikumiem dokumentāras liecības lasāmas un 
skatāmas arī citos arhīva fondos, kuru veidotāji ir Ventspils un talsu novada, 
Ventspils pilsētas pašvaldība, uzņēmumi un kultūras iestādes. Par bijušajā 
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talsu rajonā notikušajām atmodas laika sabiedriski politisko organizāciju 
darbībām dokumentārais uzkrājums neveido atsevišķu fondu. Ziņas par 
tautas frontes nodaļu darbību ir fondā “talsu rajona padome”, kā arī visu 
bijušā talsu rajona pagastu padomju fondu dokumentos – padomju sēžu 
protokolos un sarakstes dokumentos. 

Īpaša tēma ir 1989. gada pašvaldību vēlēšanu dokumenti, kas veido trīs 
fondus – talsu rajona pašvaldību vēlēšanu dokumenti, Ventspils rajona 
pašvaldību vēlēšanu dokumenti un Ventspils pilsētas pašvaldības vēlēšanu 
dokumenti. Šie dokumenti liecina par demokrātijas iezīmēm, sākumā gan 
visai pieticīgām, – deputātu kandidātus varēja izvirzīt arī atmodas laikā 

Ventspils novada Vārves pagasta iedzīvotājas rasmas krastiņas atmiņu 
pieraksta fragments. atmiņu pieraksts veikts 2003. gada 6. janvārī 

Ventspils zonālais valsts arhīvs, 622. f., 1. apr., 149. l.
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dibinātās  sabiedriskās organizācijas un reliģiskās draudzes, deputātu 
kandidāti uzskatīja par nepieciešamu ne tikai formāli vienā teikumā apliecināt 
savu piekrišanu balotēties vēlēšanās, bet izteica arī šāda rakstura solījumus:

  “solos realizēt savā ciemā tautvaldību. Censties izpildīt visas reālās savu 
vēlētāju prasības”19, “solos aktīvi darboties kā deputāts ciema sabiedriskajā 
dzīvē, dot savu ieguldījumu ciema tālākajā izaugsmē, uzturēt ciešus 
kontaktus ar saviem vēlētājiem, palīdzot realizēt dzīvē un aizstāvēt vēlētāju 
intereses”20. 

2006. gadā 1991. gada janvāra barikāžu 15 gadu atceres pasākumu laikā 
cilvēki ziedoja arhīvam tādas dokumentāras liecības kā barikāžu laikā 
sacerētu dzejoļu kopijas (ventspilniece mirdza Lapiņa) un atmiņu pierakstus  
(Ventspils rajona Vārves pagasta iedzīvotāja rasma krastiņa). Pateicoties 
Ventspils novada represēto apvienības vadītājas Veltas krauleres iniciatīvai, 
ar Ventspils pilsētas domes organizatoriskās nodaļas atbalstu arhīva kolekcijā 
ir iegūta ventspilnieka miervalža dūkas 2007. gada 4. janvāra apliecība 
un Piemiņas zīme par dalību 1991. gada barikādēs, ko m. dūka nepaspēja 
saņemt, bet mantinieku viņam nav.

statūti, nolikumi, sēžu protokoli, vēstules, organizāciju biedru saraksti, 
rezolūcijas, aicinājumi, paziņojumi, uzsaukumi mītiņiem, piketiem, darba 
programmas, sarakstes dokumenti un atmiņu pieraksti –  tāds ir dokumentu, 
notikumu norises liecinieku vispārējs raksturojums. informatīvi būtisks un 
emocionāli saistošs ir arhīva fondos esošais audiovizuālais materiāls –  filmas, 
fotogrāfijas un skaņu ieraksti.

Vērtējot 1990. gada 4. maija notikumu, tā paša gada jūnija LtF Ventspils 
novada nodaļas informatīvajā biļetenā nr. 15 lasāms šāds teksts: “Šis ir nebijis 
Laiks, pilns pretrunu un politisku kaislību, piesātināts ar vēsturiski noteiktu 
netaisnību likvidēšanu un cilvēkiem, kuru likteņi cauraužas un sasaucas 
vakar, šodien un rīt. Varbūt tāpēc vēl reizi ņemsim un godīgi izlasīsim Latvijas 
republikas neatkarības deklarāciju un kārtīgi un dziļāk mēģināsim izprast 
tajā ielikto saturu, pieņemsim tajā iezīmētās tiesības, kuras jāiedzīvina un 
jāpilnveido katram no mums, jo mūsu valsts no jauna kļūst Latvijas republika, 
tās stiprums un attīstība atkarīga arī no tā, cik prasmīgi mēs spēsim pielietot 
visas tās iespējas, kuras visiem garantēs Latvijas valsts!“

arhīva iespēja ir ļaut katram interesentam vēlreiz piedzīvot šo laiku.
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Dināra Ārnesta

die widerspiegelung der zeit des “erwachens“ in den 
dokumenten des zonalen staatsarchivs in ventspils, 1988–1991

die Periode zwischen 1988 und 1991 gilt in Lettland als eine Zeit krasser 
politischer und wirtschaftlicher Veränderungen und wird deshalb als die Zeit des 
“erwachens“ bezeichnet. Zu dieser Zeit wurden in Lettland neue gesellschaftlicheerwachens“ bezeichnet. Zu dieser Zeit wurden in Lettland neue gesellschaftliche 
und politische organisationen gegründet: die Lettische Volksfront, der klub zum 
umweltschutz, die Bewegung der lettischen nationalen unabhängigkeit u. a. die 
wichtigsten ereignisse dieser Zeit sind schon in die Geschichte der republik 
Lettland eingegangen; die dokumente dieser epoche sind in den zentralen 
archiven Lettlands zusammengeführt.

Zur erhaltung der gesamten historischen erinnerung unsres staates 
ist jedoch auch dasjenige schriftliche erbe, das die Zeit des “erwachens“ in 
einzelnen regionen Lettlands dokumentiert und sich in zonalen archiven 
befindet, von großer Bedeutung. die archivare des zonalen staatsarchivs 
Ventspils des Lettischen nationalarchivs hatten seit 1997 bis 2008 enge 
kontakte mit Vertretern der gesellschaftlichen organisationen aus der Zeit des 
“erwachens“ und fügten in ihrem archiv die dokumente der gesellschaftlichenerwachens“ und fügten in ihrem archiv die dokumente der gesellschaftlichen 
und politischen organisationen dieser Zeit zusammen. diese sammlung wird 
ständig ergänzt.
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im vorliegenden Beitrag werden die dokumente dieses Bestandes ihrem 
umfang und inhalt nach zusammenfassend charakterisiert. es wird auch einsicht 
in andere Bestände des archivs gewährt, in denen die dokumente aus der Zeit 
des “erwachens“ gesammelt sind.“erwachens“ gesammelt sind.erwachens“ gesammelt sind.

die Lettische Volksfront spielte zweifellos die führende rolle in allen ereig-
nissen in der Zeit des “erwachens“. deshalb sind die dokumente der abteilung“erwachens“. deshalb sind die dokumente der abteilungerwachens“. deshalb sind die dokumente der abteilung 
dieser organisation in Ventspils besonders wichtig. jedoch hatte das zonale 
archiv Ventspils eine bessere kooperation mit dem klub zum umweltschutz 
in Ventspils und dem Verein der repressierten in der region Ventspils, deren 
dokumente den größten teil des oben erwähnten archivbestandes bilden.

unter den dokumenten, die über die ereignisse dieser Zeit berichten, seien 
statuten, satzungen, sitzungsprotokolle, Briefe, mitgliederlisten, resolutionen, 
appelle, Bekanntmachungen, aufrufe zu meetings und streikposten, 
arbeitsprogramme, dokumente zum schriftverkehr und memoiren erwähnt. 
informativ reich und stark emotional fesselnd sind die sich hier befindlichen 
audiovisuellen materialien – Filme, Fotos, tonaufnahmen.

um die datierung der gebotenen informationen und der Fotos richtig-
zustellen, nützen die archivare auch die regionalen Presseausgaben, die im 
archiv in einem separaten Bestand, chronologisch geordnet, zusammengefügt 
sind.

im vorliegenden Beitrag wird auch darauf hingewiesen, dass zur erforschung 
der ereignisse in der Zeit des “erwachens“ die von den selbstverwaltungen jener“erwachens“ die von den selbstverwaltungen jenererwachens“ die von den selbstverwaltungen jener 
Zeit angesammelten und dem archiv übergebenen dokumente sowie schriftliche 
Zeugnisse aus den Beständen der größten unternehmen und kulturbehörden 
genutzt werden sollten.
Schlüsselwörter: “erwachen“, abteilung der Lettischen Volksfront (LVF) in“erwachen“, abteilung der Lettischen Volksfront (LVF) inerwachen“, abteilung der Lettischen Volksfront (LVF) in 
Ventspils, klub zum umweltschutz in Ventspils, Verein der repressierten in der 
region Ventspils, regionale abteilung Ventspils der Bewegung der lettischen 
nationalen unabhängigkeit, Lettische abteilung der Aizsargi-organisation, 
Aizsargi-organisation in Ventspils.
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