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Ieskats “LatvIešu tautas dzejnIeka j. RaIņa 
LIteRāRā fonda” daRbībā

Latvijas Valsts arhīvā glabājas “Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa literārā 
fonda” (901. fonds) dokumenti, kas līdz šim nav izraisījuši īpašu interesi, jo tikai 
vienreiz, proti, 1976. gadā, lasītavai tika izsniegta šī fonda 4. lieta.

901. fonda dokumenti ir pierādījums tam, kā padomju okupācijas laikā no-
tika iestāžu, dažādu privātpersonu kolekciju, atsevišķu unikālu dokumentu un 
priekšmetu koncentrēšana vienuviet.

Līdzīga situācija bija vērojama arī Latvijas brīvvalsts laikā, kad no Latvijas 
skolotāju savienības Pedagoģiskajā muzejā iekārtotās ekspozīcijas (tā sauktajiem 
rakstnieku stūrīšiem, kuru iekārtošanas iniciators bija skolotājs Jānis Greste) 
pakāpeniski izveidojās Rakstniecības muzejs. Atšķirība tikai tā, ka šis muzejs 
tapa lēnām, bet “Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa literārā fonda” darbība sākās 
pēc valdības dekrēta pieņemšanas un strauji koncentrēja kultūras vērtības vienas 
organizācijas rīcībā.

Pēc 901. fonda dokumentu izpētes ir pamats domāt, ka Raiņa Literatūras un 
mākslas vēstures muzejs (šobrīd Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs) izvei-
dojies uz Rakstniecības muzeja un “Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa literārā 
fonda” bāzes. 1940. gada 13. septembrī Latvijas PSR Augstākās padomes prezidijs 
piešķīra Jānim Rainim Latviešu Tautas dzejnieka goda nosaukumu un viņa literāro 
mantojumu izsludināja par tautas īpašumu. Iecēla literārā mantojuma komisiju, 
kuras sastāvā bija A. Upīts, Ž. Spure, J. Niedre.1  1940. gada 17. oktobrī Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidijs izdeva dekrētu “Par Latviešu Tautas dzejnieka 
J. Raiņa literārā fonda” izveidošanu.2 

J. Raiņa literārajam fondam (turpmāk – RLF) bija juridiskas personas tiesības, 
tas atradās Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija pārziņā. Valdības dekrētā 
bija noteikts, ka RLF pastāv, lai pētītu Raiņa dzīvi un literāros darbus, tos publicētu 
un popularizētu. RLF valde par vienu no galvenajiem uzdevumiem uzskatīja arī 
Raiņa muzeja izveidošanu. Pavērosim, kā veidojās RLF budžets un kāda bija fonda 
struktūra.

Fonda budžets
Minētajā valdības dekrētā bija noteikts, ka fonda līdzekļi veidojas no:
1) Raiņa darbu autora honorāriem, 2) valsts piešķirtām summām, 3) dažādiem 

ienākumiem.
Bet RLF dokumentos fiksēts, ka budžeta3  līdzekļi veidojas no: 1) Raiņa autora 

honorāriem, 2) Raiņa izpildīto darbu (tā dokumentā) autora honorāriem,4  3) valsts 
pabalsta.
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1940. gada 12. oktobrī un 29. novembrī RLF piešķīra Izglītības tautas 
komisariāta Kultūras fonda nodaļas pabalstus, kopsummā 70 000 rbļ.5 

Pirmajā gadā RLF vienīgais materiālās eksistences avots bija Kultūras fonda 
pabalsti, pēc tam (līdz 1941. gada 1. jūnijam) RLF pastāvēšanu nodrošināja valsts 
dotācija un samērā niecīgi ieņēmumi (Raiņa autora honorāri). 

1940. gada 1. novembrī RLF pilnvaroja Mākslas aģentūru, kas darbojās Preses 
darbinieku arodbiedrības paspārnē, iekasēt autora honorārus par Raiņa darbiem.6  
Tā paša gada 13. novembrī RLF palūdza aģentūru, sākot ar 1940. gada 18. oktobri, 
autora honorārus par Raiņa darbiem turpmāk iemaksāt RLF kontā.7 

1940. gada rudenī Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvalde 
(saīsināti – VAPP) sāka izdot Raiņa darbus. Pēc RLF lūguma visi Raiņa literāro 
darbu autora honorāri bija jāaprēķina, tiklīdz šie darbi parādījās atklātībā, un 
summas jāiemaksā RLF kontā.8 

No Mākslas aģentūras RLF saņēma autora honorārus par: 1) izrādītajām Raiņa 
lugām Rīgā un provincē, 2) radioraidījumiem ar viņa dzeju un citiem literāro darbu 
tekstiem, 3) dažādos teātros un citur iestudētajiem Raiņa literāriem darbiem.9 

RLF ieņēmumi 1941. gada pirmajā pusgadā bija: 1) Raiņa autora honorāri – 
15 000 rbļ., 2) Raiņa izpildīto darbu (tā dokumentā) autora honorāri – 2282 rbļ., 
3) valsts pabalsts 1941. gada izdevumu segšanai – 170 000 rbļ.

No honorāriem ieturēja ienākuma nodokli.10 

Grāmatvedības dokumentos redzams, ka RLF ieņēmumi uzrādīti tikpat lieli, cik 
tā uzturēšanas izdevumi.11 

Jaunas pārmaiņas finansēšanā sākās 1941. gada vasarā, Rīgā ienākot vācu 
armijai un pārkārtojot valsts varas struktūras. 1941. gada 26. septembrī, ņemot 
vērā zaudējumus, kas radušies, aizvedot vērtības12  uz Padomju Savienību, un 
neskaidrības dažu aktīvu13  iekasēšanā, Latvijas banka saziņā ar bankas lietu 
pilnvaroto Latvijā bija spiesta ierobežot veco noguldījumu un rēķinu summu at-
maksu. Sākot ar 1941. gada 1. novembri, Latvijas bankā visos kontos norēķinus 
bija paredzēts veikt tikai reihsmarkās un feniņos.14  

Minētie noteikumi attiecās arī uz RLF likvidācijas komisiju, jo pats fonds faktiski 
pastāvēja tikai līdz 1941. gada 1. jūlijam.15 

Fonda struktūra
RLF atradās Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija pārziņā. Fondu pārvaldīja 

un par tā līdzekļiem lēma fonda valde,16  kuras priekšsēdētājs Andrejs Upīts 
1941. gada vasarā evakuējās uz Kstiņinu Kirovas tuvumā (līdz ar vācu armijas 
ienākšanu Rīgā un A. Upīša aizbraukšanu beidzās RLF darbība).

Fonda valdē tika darbojušies jau pieminētie Žanis Spure un Jānis Niedre.
Valdi iecēla Latvijas PSR Augstākās padomes prezidijs. Fonda administratīvās 

un saimnieciskās lietas vadīja RLF sekretārs Aleksandrs Vaivars, kuru iecēla valde 
un apstiprināja LPSR Augstākās padomes prezidijs.
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Kopš 1940. gada oktobra štata darbinieki bija: Aleksandrs Vaivars – literārā 
fonda sekretāra v.i., administratīvo un saimniecisko lietu vadītājs ar atalgojumu 
Ls 750 mēnesī, Ženija Štūbele – grāmatvede ar atalgojumu Ls 380 mēnesī, Marta 
Kauliņa – apkopēja, arī kurjere un mašīnrakstītāja ar atalgojumu Ls 140 mēnesī, 
Antons Birkerts – zinātniskais referents, vēlāk literārās nozares vadītājs ar atal-
gojumu Ls 700 mēnesī, Oļģerts Bērziņš – arhivārs, vēlāk arī revidents, arhīva 
pārzinis; atalgojums Ls 300 mēnesī.17 

Tā paša gada novembrī A. Upīts fonda darbiniekiem noteica18  atalgojumu rubļos: 
A. Vaivaram – 1000, A. Birkertam – 1000, Ž. Štūbelei – 550, O. Bērziņam – 450, 
M. Kauliņai – 200.

Darbinieku atalgojums19  vairākkārt tika mainīts.20 

1941. gada janvārī samazināja algu A. Vaivaram un A. Birkertam, turpmāk 
viņi saņēma katrs 800 rubļu mēnesī. No 1941. gada 1. jūnija arhīva pārzinim 
O. Bērziņam noteica atalgojumu 350 rubļus. Algu samazināšanu izdarīja, ievērojot 
Latvijas PSR Finansu tautas komisariāta Štatu pārvaldes norādījumus.21  Neizpildot 
pavēli noteiktajā termiņā (parasti – 3 dienu laikā), Finansu Tautas komisariātam 
bija tiesības pavēlēt pārtraukt līdzekļu izsniegšanu kredīta iestādei tās personāla 
uzturēšanai.22 

1941. gadā RLF štatu sarakstā no 1. aprīļa minēts Aleizis (tā dokumentā) 
Brokāns, kas izpildīja saimniecības pārziņa un sētnieka pienākumus. Fonda valde 
noteica viņam atalgojumu 300 rubļu mēnesī un dzīvokli bez maksas.23 

A. Brokāna iekļaušana RLF štatu sarakstos bija saistīta ar fonda pārcelšanos 
uz jaunām telpām,24  jo minētais pilsonis jau dzīvoja ēkā, kuru RLF ieguva tikai 
1941. gada februārī.

Nekustamie īpašumi un Raiņa muzeja izveidošana
Uzsākot RLF darbību, tā mītne bija Brīvības bulvāra 1. nama 3. dzīvoklī, kur 

plānoja iekārtot arī Raiņa muzeju.25 

Lai iepazītos ar muzeju veidošanas tradīcijām Padomju Savienībā, uz Mas-
kavu devās A. Vaivars, O. Bērziņš, P. Ārends.26  Apskatot V. Ļeņina, M. Gorkija, 
V. Majakovska u.c. muzejus, viņi uzskatīja, ka apguvuši pieredzi un iepazinušies 
ar muzeju darbu Maskavā.

Radās nepieciešamība pēc labākām telpām iecerētajam Raiņa muzejam. Jau 
otrajā RLF valdes sēdē27  nolēma apskatīt namu Aristīda Briāna28  ielā 3, jo tas 
varētu būt vairāk piemērots muzejam. Ja A. Upīts un A. Vaivars atzītu namu par 
derīgu muzeja ierīkošanai, tad vajadzētu lūgt Latvijas PSR Augstākās padomes 
prezidiju piešķirt to RLF.

Minētais nams piederēja rūpniekam S. Maikaparam, kurš 1941. gada sākumā 
dzīvoja tā otrajā stāvā, bet pirmo stāvu izmantoja Maikapara fabrikas strādnieku 
kluba vajadzībām. Divstāvu nama fasāde un interjers atstāja reprezentatīvu iespai-
du. Nama piemērotību muzeja vajadzībām noteica: 1) ārsienu biezums par 15 cm 
pārsniedza dzīvojamo namu sienu biezumu, kas parasti ir 50 cm; 
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2) namā  darbojās centrālā apkure; 3) kopējā telpu platība bija apmēram 400 
m2; 4) ēkas plānojums bija viegli piemērojams izstāžu, arī muzeja saimnieciskām 
un administratīvām vajadzībām.29 

Nama turpmākais liktenis tika izlemts ātri. Ar Latvijas PSR Tautas komisāru 
padomes 1941. gada 7. februāra lēmumu30  namu A. Barbisa ielā 3 (bij. A. Briāna) 
piešķīra RLF.

1941. gada 28. februārī RLF priekšsēdētājs lūdza Latvijas PSR Tautas 
komisāru padomi rīkoties, lai strādnieku klubam un S. Maikaparam iespējami 
visdrīzākā laikā tiktu piešķirtas jaunas telpas, jo namā paredzēts uzsākt remontu 
un pārbūvi.31 

Ēkas remontu sāka 1941. gada martā. Tautas komisāru padome uzdeva 
PSRS Valsts bankas Latvijas Republikas kantorim pārskaitīt no Kultūras fonda 
speciālo līdzekļu rēķina32 65 000 rbļ. nama remonta un ekspluatācijas izdevumu 
segšanai.33 Ēkas remontu pabeidza aprīlī, to pieņēma komisija,34  kas atzina darba 
izpildījumu par apmierinošu. Pārbūves projektus izstrādāja Rīgas projektēšanas 
tresta darbinieki, bija aprēķinātas arī pārbūves izmaksas (70 674,86 rbļ.).35 

1941. gada 20. jūnijā Raiņa muzeja pārbūves plānus, būvprojektus, iepriekšējus 
maksas aprēķinus, rēķinus u.c. dokumentus saņēma Vietējās rūpniecības tautas 
komisariāta celtniecības tresta 9. būvkantora tehniķis Voldemārs Kriško, bet kara 
sākums pārtrauca iecerēto darbu.36 

Jānis Rainis (pirmajā rindā vidū) Ventspils kultūras svētkos kopā ar Ventspils Raiņa 
biedrības pārstāvjiem un kultūras svētku organizatoriem. Ap 1925. gadu.
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RLF bija ieguvis vēl vienu īpašumu – vasarnīcu Rīgas Jūrmalā. 1941. gada 
17. jūnijā RLF pieprasīja Jūrmalas pilsētas izpildu komitejai nacionalizēt37  Almai 
Paeglei piederošo nekustamo īpašumu Majoros, Aleksandra ielā 7, kas, pēc RLF 
domām, agrāk esot piederējis Rainim. Uz šī pieprasījuma38  pamata A. Paegles 
īpašumu nacionalizēja un atdeva RLF. Bija iecerēts restaurēt vasarnīcas mēbeles 
un iekārtot piemiņas telpas Rainim.

Vasarnīcā paredzēja izvietot daļu no RLF rīcībā esošajiem materiāliem par 
dzejnieku.

Materiālu apzināšana un vākšana
RLF bija no iestādēm un privātām personām savā pārziņā pārņēmis Raiņa 

manuskriptus, vēstules u.c. arhīva dokumentus, kā arī priekšmetus, kas rakstu-
roja dzejnieka dzīvi un darbu.39  A. Birkertam un O. Bērziņam bija uzdots no 
Latvijas PSR Rakstniecības un teātra muzeja iegūt visus materiālus par Raini.40  
RLF ignorēja Muzeju un pieminekļu aizsardzības daļas lūgumu vismaz dažus 
eksponātus Raiņa piemiņai deponēt Rakstniecības un teātra muzejam pastāvīgas, 
dzejniekam veltītas nodaļas iekārtošanai.41 

Pirmajos trijos mēnešos RLF savāca dzejnieka atstātā matojuma lielāko daļu. 
Ievērojama bagātība bija tekstu un pirmtekstu krājumi. Dzejnieka piezīmju u.c. 
tekstu uz lapiņām bija ļoti daudz, to skaits pārsniedza 13 000. Bija saglabājušies 
arī gandrīz visu lielāko darbu (“Jāzeps un viņa brāļi”, “Pūt, vējiņi”, “Uguns un 
nakts” u.c.) manuskripti. Nozīmīgs biogrāfisko ziņu avots bija Raiņa dienas
grāmatas un vēstules. RLF sakrāja apmēram 900 portretu un attēlu, kas visi 
kopā veidoja kolekciju. Minētais fonds ieguva arī Raiņa bibliotēku. Tajā blakus 
grāmatām latviešu valodā atradās arī Raiņa darbu tulkojumi un dažādu autoru 
darbi krievu, lietuviešu, igauņu, vācu, angļu, ebreju, esperanto u.c. valodās, 
RLF krātuvē glabājās 17 foto un kino filmas, kurās redzams Rainis darbā un 
ikdienā.42 

Savāktos materiālus grupēja: tekstu un pirmtekstu krājumi, bibliogrāfiskas 
ziņas, portretu un attēlu kolekcijas, grāmatas, filmas, materiāli par Raiņa dzīves 
pētījumiem citās republikās, dažādi priekšmeti, kam sakars ar Raiņa mājas dzīvi 
un ceļojumiem. Manuskriptus sakārtoja alfabētiskā secībā. Kā nozīmīgākie dzej-
nieka literārā mantojuma avoti minami: Rakstniecības un teātra muzejs, brāļu 
A. un P. Birkertu krātuve,43 fotogrāfu J. Rieksta, V. Rīdzenieka u.c. privātpersonu, 
valsts un sabiedrisko organizāciju sakrātie materiāli par Raini.44

Tik bagātīgu dokumentu klāstu izdevās savākt galvenokārt tāpēc, ka cilvēki 
atsaucās laikrakstos ievietotajiem paziņojumiem par dzejnieka manuskriptu 
u.c. materiālu pārņemšanu fonda īpašumā un respektēja aicinājumu ziņot par 
Raiņa biogrāfisko u.c. dokumentu atrašanās vietām.45 Tas deva iespēju saņemt 
informāciju par Raini no vēl neapzinātiem avotiem. RLF ieguva daudz vērtīgu 
ziņu. Fonda darbības laikā sāka veidoties dokumentu grupas, kurās atklājās 
dažādu sociālo slāņu pārstāvju domas par Raini. Ne vienmēr tās saskanēja ar 
RLF valdes oficiālo nostāju (proti, Rainis – sociālisma ideju paudējs).
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Tā V. Ķuņķis46  savā vēstulē atļāvās uzrakstīt: “Lieta tā, ka pie mums Raiņa 
tapšana tulkota pārmērīgi ideālistiski. Tukša vieta, kas rodas, neizprotot 
tautsaimniecību, aizpildīta ar vārdu savirknējumu. Piemēram, neviens nezin, ka 
Raini latviešu tautai 1905. gadā izglāba nevis sociāldemokrāti, nevis progresīvie, 
bet – kooperators Siliņš.47 Pie Siliņa uzrakstīja arī “Uguni un nakti” un to nobeidza 
tikai ar Siliņa naudu, ko Rainis Siliņam netika atdevis.”48 

RLF bija nosūtījis vēstules F. Rokpelnim, profesoram R. Pelšem,49  P. Daugem 
u.c. ar uzaicinājumu rakstīt atmiņas par Raini un sūtīt tās fondam.50 

Roberts Pelše ieteica sazināties ar Raiņa māsu Doru, piebilstot, ka tas jādara 
steidzami, jo D. Stučkai esot slikta veselība, pati nespējot rakstīt.51  Vēstules 
nobeigumā R. Pelše vēlreiz atgādināja: “Šī jautājuma izšķiršana nebūtu noka
vējama. Tās ir arī vēl kāda biedra domas, kurš tuvāk pazīst b. D[oras] St[tučkas] 
tagadējo stāvokli.”52 

RLF materiālus par Raini iesniedza gan profesors A. Kirhenšteins, gan 
J. Niedre, P. Dauge, D. Stučka, igauņu rakstnieks M. Puķītis (tā dokumentā),53  
rakstnieks A. Goba54  u.c. vairāk vai mazāk pazīstamas personības.

Pēc saņemto dokumentu sistematizēšanas RLF arhīvu reģistrēja Latvijas PSR 
Iekšlietu tautas komisariāta Arhīvu nodaļā.55 

Raiņa piemiņas un literāro darbu popularizēšana
RLF valde uzskatīja, ka fonda darbībai jābūt vērstai ne tikai uz savākto 

materiālu restaurēšanu un kārtošanu, bet arī uz to satura akcentēšanu, kas ir gal-
venais uzdevums un būtu kā paraugs sociālistiskās sabiedrības izglītošanai.

Visvairāk RLF paspēja izdarīt tieši izdevējdarbībā, jo bija zināmā mērā 
finansiāli ieinteresēts (autora honorāri) tās veicināšanā. RLF bija plānojis izdot: 
1) brošūru – almanahu par Raini, 2) Raiņa portretu albumu, 3) Raiņa kopotus 
rakstus, 4) Raiņa darbu tautas izdevumu, 5) Raiņa piemiņas grāmatu (tajā būtu 
publicētas dzejniekam idejiski tuvu laikabiedru atmiņas).56 

VAPP Daiļliteratūras apgādniecība 1941. gadā izdeva Raiņa kopotu rakstu 
izlases 1. sējumu (tautas izdevums). Tā redaktors un faktiskais ievada autors 
bija A. Birkerts (izdevumā zem ievada parakstījies Raiņa literārais fonds).57 

Bija iesākts darbs arī pie otrā sējuma sagatavošanas, bet tā izdošanu pārtrauca 
karš.

VAPP apgādniecība bez jau minētā izdevuma bija sarūpējusi arī citas dzejnieka 
grāmatas: “Tālas noskaņas zilā vakarā” (divi izdevumi). “Zelta sietiņš” (izdevumā 
nav iekļauts dzejolis “Lieldienas” tā reliģiskā satura dēļ), “Ģirts Vilks”, “Indulis 
un Ārija” u.c., kopskaitā bija izdoti vairāk nekā desmit literārie darbi.

1941. gada 31. martā RLF un Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Mākslas 
lietu pārvalde izsludināja atklātu republikānisku konkursu Raiņa statujas pro-
jektu izstrādāšanai.58 Statuju bija paredzēts novietot Raiņa muzeja centrālajā 
zālē. Arī šo pasākumu pārtrauca kara sākšanās.
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RLF likvidācija
Vācu karaspēkam okupējot Rīgu, RLF valde izbeidza darbību, tādēļ vajadzēja 

lemt par padomju laikā dibinātā fonda arhīva un iegūto īpašumu turpmāko 
piederību. Šī fonda likvidācijas norisi vadīja K. Zariņš.59  Viņš vienlaicīgi bija arī 
Rakstnieku savienības un Mākslas aģentūras pārvaldnieks.60 K. Zariņa palīgs 
Jānis Dzirkalis izpildīja juriskonsulta referenta pienākumus. Par darbvedi strādāja 
Jānis Veselis, saņemot algu no RLF līdzekļiem. No kādreizējiem RLF darbiniekiem 
revīzijā piedalījās grāmatvede Ž. Štūbele.61 Trīs no minētajiem darbiniekiem62  
strādāja citā pamatdarbā, kur arī saņēma atalgojumu.

1941. gada 8. jūlijā A. Briāna ielā 3 (bij. A. Barbisa) pārņēma vācu kara iestāde 
– “Marienenstabartz” (Jūras kara flotes štāba ārsts).63  

1941. gada 7. augustā Rakstniecības un teātra muzeja pārzinis A. Baumanis64  
saņēma65  RLF arhīva materiālus66  no fonda pārvaldnieka K. Zariņa. Minētajam 
muzejam bez Raiņa personīgās bibliotēkas, kas bija iekļauta RLF arhīva 
materiālos, atdeva arī Raiņa fonda bibliotēku.67  Pārējos īpašumus sadalīja šādi: 
1) nekustamo īpašumu A. Briāna ielā 3 (kopā ar tur esošo nekustamo mantu) 
– Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai; 2) vasarnīcu Majoros, Aleksandra 
ielā 7 – Rīgas Jūrmalas pilsētas valdei; 3) inventāru, kancelejas piederumus, RLF 
darbvedības grāmatas – Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai.

Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai bija paredzēts pārskaitīt arī summas 
no bijušā RLF kontiem Latvijas bankā un likvidācijas dienā kasē esošo skaidro 
naudu (1500 rbļ.).68 

RLF likvidācija beidzās 1941. gada 31. oktobrī.69 

Vairākas pieteiktās prasības par īpašumu atgūšanu bija noraidītas dažādu 
iemeslu dēļ: 1) RLF no Almas Paegles nekādu vasarnīcu neesot ieguvis, bet 
tāda esot saņemta no Rīgas Jūrmalas nacionalizēto namīpašumu komisijas; 
2) Elzas Pliekšānes (Aspazijas) prasība neesot pieteikta “uz kādu konkrētu 
priekšmetu”70  un neesot pierādīts, ka tiesa viņu būtu apstiprinājusi par RLF 
universālmantinieci;71  3) Latvijas amatniecības pilnvarnieks(ce)72  “neesot 
iesniedzis pierādījumus, ka viņam būtu īpašuma tiesības uz pieprasītajiem di-
viem dzelzs skapjiem dokumentu glabāšanai” (tos jau savā rīcībā bija pārņēmusi 
“Marienenstabartz” kopā ar citu RLF biroja iekārtu); 4) Misiņa bibliotēkai nebija 
pierādījumu par tās īpašuma tiesībām uz sarakstā minētajām grāmatām.73 

Tā beidzās RLF darbinieku mēģinājums vienuviet koncentrēt visu Raiņa literāro 
mantojumu, biogrāfiskos u.c. dokumentus, lai pasludinātu savu organizāciju par 
vienīgajiem īstajiem un pareizajiem Raiņa dzīves un jaunrades pazinējiem un 
dzejnieka autortiesību mantiniekiem. Protams, oficiāli tas bija pateikts “smalkāk” 
un atbilstoši tā laika politikai.74 

RLF vadošie darbinieki pietiekami prasmīgi orientējās politiskajā situācijā, 
bez tam viņi darbojās arī citās nozīmīgās institūcijās.

Tā, piemēram, J. Niedre bija Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija 
loceklis, VAPP priekšnieks un RLF valdes loceklis.75  A. Vaivars darbojās RLF 
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valdē un Kultūras fondā.76  A. Upīša līdzdalība Latvijas PSR institūcijās bija ļoti 
ievērojama. Liepājas vēlēšanu apgabalā A. Upīti ievēlēja Tautas Saeimā (vēlākajā 
LPSR Augstākajā padomē). No Augstākās padomes rakstnieks tika ievēlēts tās 
Prezidijā, bet drīz sekoja jauns vēlēts amats – prezidija priekšsēdētāja vietnieks. 
Viņš bija LPSR Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības, vēlāk LPSR Rakstnieku 
savienības valdes priekšsēdētājs un organizācijas komitejas loceklis, žurnāla 
“Karogs” atbildīgais redaktors. To zinot, pārsteigumu neizraisa fakts, ka vairākos 
RLF dokumentos iekavās norādīta fonda piederība – Latvijas PSR Augstākās 
padomes prezidijam.77 

Minēto personību svarīgie amati un zināmās privilēģijas ietekmēja RLF 
darbību, sekmējot iecerēto uzdevumu īstenošanu.

Vairākos dokumentos atklājās RLF darbinieku tieksme pēc īpašumiem un 
jauniem materiālo vērtību ieguves avotiem, piemēram, atkārtotā interese par 
Aspazijas (1865–1943) varbūtējiem naudas noguldījumiem.78  Maz ticams, ka 
dzejniecei tādi varēja būt. Savā testamentā79  viņa gan minējusi nekustamo 
īpašumu – vasarnīcu Jūrmalā.

Pēc manām domām, vērtīgākais RLF darbībā bija vēl nezināmo Raiņa 
jaunrades un biogrāfisko materiālu apzināšana, vākšana, sistematizēšana un 
saglabāšana.

***
Noslēgumā – vēl daži fakti no RLF darbības gadiem.
1940. gada 21. oktobrī RLF valde uzzināja, ka Rīgas lombardā ieķīlāts Rainim 

dāvināts pulkstenis (zelta svars – 31 g) ar ierakstu: 
“Pusideālista autoram J.Rainim
19 23/X 03
Cienītāji”.
Pulkstenis nebija pakļauts nacionalizācijai.80 

Noskaidrojās, ka to ieķīlājis Jānis Grundmanis pēc Eduarda Smiļģa lūguma, 
jo pulkstenis faktiski piederējis Dailes teātra režisoram un aktierim E. Smiļģim.81  
Pēc Raiņa nāves viņš to bija saņēmis no Aspazijas, bet kādreiz, būdams grūtos 
apstākļos, vērtslietu ieķīlājis lombardā, no kura nav varējis laikā atgūt.

RLF nolēma pulksteni izpirkt. Palūguši no E. Smiļģa lombarda ķīlu zīmi un 
to arī saņēmuši, fonda valdes locekļi 1941. gada 23. janvārī uzticēja Oļģertam 
Bērziņam izņemt no lombarda (Rīgā, Zirgu ielā 12/14) tur ieķīlāto zelta pulkste-
ni.82  Tas ir pēdējais zināmais dokuments, kurā pulkstenis minēts. RLF likvidācijas 
aktos šī vērtslieta nav uzrādīta. Tā nav minēta ne Raiņa Literatūras un mākslas 
vēstures muzeja fondu sarakstos, ne arī A. Upīša memoriālā muzeja dokumen-
tos.

Ja kādam lasītājam ir zināms minētās vērtslietas liktenis pēc 1941. gada 
jūnija, lūdzam zvanīt Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja galvenajai fondu 
glabātājai A. Eglienai, tel. 7220349.
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Lasot RLF saraksti ar organizācijām un privātpersonām, interesi izraisīja 
dokumentos minētie V. Siliņš un V. Ķuņķis. Abu personu ieguldījums Latvijas 
tautsaimniecībā un kultūrvēsturē, spriežot pēc viņu rakstiem periodikā un arhīva 
dokumentiem, bijis ievērojams.

Raksta autore aicina atsaukties ikienu, kuru rīcībā ir informācija vai doku-
menti par Voldemāra Ķuņķa un Viļa Siliņa dzīvi un darbu.
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  4 Iespējams, domāti teātros iestudēto Raiņa lugu un radioraidījumos izmantoto 
Raiņa darbu autora   honorāri.
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  7 Norēķina konta Nr. 399012 PSRS Valsts bankas Latvijas Republikas kantorī (pirms 
tam RLF bija  iesniedzis pieteikumu, kuru vēlāk atsauca, par rēķina atvēršanu 
PSRS Valsts bankas Rīgas kantorī);  1941. gada jūnijā–augustā RLF rēķini bija 
PSRS Valsts bankas Rīgas kantorī – rēķins Nr. 161012 un  Latvijas bankā – rēķins 
Nr. 161709; LVA, 901. f., 1. apr., 20. l., 7. lp.; 16. l., 57., 81. lp.
 8 Turpat, 10. l., 6., 7. lp.
  9 Turpat, 1.–10. lp.
10 Dažreiz saskaņā ar telefonisku vienošanos nodokļiem paredzētos procentus no 
ieņēmumiem   neieturēja, piemēram, 1941. gada martā nodokļu atvilkumus bija 
izdarījis tikai radiofons (atskaitīti  0,8% un 0,7%). Sk: turpat, 901. f., 1. apr., 10. l., 
8. lp.
11 Turpat, 901. f., 1. apr., 16. l., 82. lp.
12 RLF apgalvoja, ka viņiem tādu zaudējumu nav. Sk.: turpat, 75. lp.
13 Aktīvs – grāmatvedības bilances kreisā puse, kurā grupēti uzņēmumu līdzekļi pēc 
to sastāva un  izlietojuma. Sociālistiskajos uzņēmumos aktīvā tiek fiksēts, kur un 
kā pēc plāna izmantoti uzņēmuma  pamatlīdzekļi.
14 LVA, 901. f., 1. apr., 20., 49., 52. lp.
15 Turpat, 6. l., 1., 2. lp.
16 Turpat, 21. l., 1.–9. lp.
17 Turpat, 9. l., 1.–17. lp.
18 Pamatojoties uz Latvijas PSR Komisāru padomes un Latvijas Komunistiskās 
(boļševiku) partijas  Centrālās komitejas 511. lēmumu. Sk.: turpat, 2. apr., 7., 
11. lp.; 8. l., 13. lp.
19 Salīdzinājumam – 1941. gadā bibliotēkas direktors saņēma 700–900 rbļ., 
bibliogrāfs 300–400 rbļ.,  bibliotekārs 225–300 rbļ., masu darba metodiskais 
vadītājs 500–600 rbļ., kurinātājs 160–180 rbļ.  mēnesī. Sk.: turpat, 700. f., 1. apr., 
296. l., 1.–11. lp.
20 Turpat, 901. f., 2. apr., 3. l., 13. lp.; 4. l., 1.–11. lp.

70 Laima Kļaviņa



21 Pamatojoties uz PSRS Finansu tautas komisariāta 1939. gada 19. decembra 
820/167 instrukcijas  20. un 21. punktu. Sk.: turpat, 3. l., 13. lp.
22 Pamatojoties uz PSRS Finansu tautas komisariāta 1935. gada 13. maija 
895. lēmumu un PSR Tautas   komisāru padomes 1935. gada 13. maija 895. lēmumu 
un PSRS Finansu tautas komisariāta 1941. gada   31. marta 246/36 instrukcijas 
42. punktu. Sk.: turpat.
23 Turpat, 1. apr., 21. l., 18. lp.
24 Turpat, 2. apr., 5. l., 1.–8. lp.
25 Turpat, 1. apr., 21. l., 2. lp.; līdz 1940. gada oktobrim šīs telpas izmantoja fabrika 
“VEF”.
26 Pēteris Ārends (1900–1960) – arhitekts, bibliogrāfs; bija līgumattiecībās ar RLF, 
piedaloties Raiņa   muzeja iekārtošanā.
27 LVA, 901. f., 2. apr., 21. l., 4., 5. lp.
28 Vēlāk – A. Barbisa, tagad Blieķu iela.
29 LVA, 901. f., 1. apr., 27. l., 86. lp.
30 Lēmums Nr. 161. Sk.: turpat, 1. l., 1. lp.
31 Turpat, 27. l., 85. lp.
32 Rēķins Nr. 646. Sk.: turpat, 1. l., 1. lp.
33 Turpat.
34 A. Vaivars, P. Ārends, Ž. Štūbele; ēkas pieņemšanā piedalījās arī daiļkrāsotājs Oļģerts 
Krūmiņš, kurš   bija remonta izpildītājs.
35 LVA, 901. f., 1. apr., 11. l., 4.–10. lp.
36 Turpat, 10. lp.
37 Līdz tam vasarnīca nebija iekļauta nacionalizējamo objektu sarakstā. Sk.: turpat, 
13. l., 1., 5. lp.
38 Turpat, 1. lp.
39 Turpat, 3. l., 1., 2. lp.
40 Turpat, 3 lp.
41 Turpat, 314. l., 2., 3. lp.
42 Turpat, 2. l., 1.–38. lp.. Diemžēl dažās filmās RLF darbinieki atsevišķus kadrus iz-
grieza, tos nomainīja   ar citiem, mainīja arī kadru secību. Sk.: turpat, 6. l., 42. lp.
43 Privāta krātuve, kas tā dēvēta sava apjoma un tematiskā nozīmīguma dēļ.
44 LVA, 901. f., 1. apr., 21. l., 2. lp.
45 Turpat, 3.l., 17., 18. lp.
46 Voldemārs Ķuņķis (dzīves dati nav zināmi) – tautsaimniecības un kooperācijas 
vēstures pētnieks,   publicējis rakstus periodikā, darbojies žurnāla “Cīrulītis” 
redakcijā.
47 Domāts Vilis Siliņš (1879–1935) – kooperators, dzimis Stenburgas muižā Latgalē. 
Piedalījies   1905. gada kustībā. Publicējis rakstus periodikā ar pseidonīmu Zemnieks. 
Nodibinājis lauksaimniecības   biedrību “Grauds”. Žurnāla “Kopdarbība” redaktors. 
1932. gadā pārcēlās uz savu muižu Randeni pie   Daugavpils, kur pavadīja pēdējos 
mūža gadus. V. Siliņa dienasgrāmatās bieži minēts Rainis.
48 LVA, 901. f., 1. apr., 27. l., 65. lp.
49 Domāts Roberts Pelše (1880–1995) – revolucionārās kustības dalībnieks, mākslas 
un literatūras   zinātnieks.

71Ieskats “Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa literārā fonda” darbībā



50 LVA, 901. f., 1. apr., 3. l., 24.–28. lp.; 27. l., 1., 41., 42., 48. lp.
51 Turpat, 27. l., 65. lp.
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Laima Kļaviņa

zuR tätIgkeIt des „LIteRaRIschen fonds des LettIschen 
voLksdIchteRs j. RaInIs“

Im Staatsarchiv Lettlands befinden sich die Dokumente des „Literarischen 
Fonds des lettischen Volksdichters J. Rainis“ (Bestand Nr. 901), welche bis 
jetzt kein großes Interesse bei den Forschern gefunden haben. Während der 
sowjetischen Okkupation in Lettland wurde versucht, nicht nur die Dokumente 
verschiedener Behörden, sondern auch die Sammlungen der Privatpersonen, ein-
zigartige Dokumente und Gegenstände in einer Institution zusammenzutragen. 
So wurde im Staatsarchiv Lettlands auch der Bestand Nr. 901 angelegt.

Die Auswertung der Dokumente aus dem Bestand Nr. 901 belegen, dass das 
J. RainisLiteratur und Kunstmuseum auf der Basis des Schriftstellermuseums 
und des „Literarischen Fonds des lettischen Volksdichters J. Rainis“ entstanden 
ist. Vom Präsidium des Oberrates der Lettischen SSR wurde Jānis Rainis am 
13. September 1940 mit dem Ehrentitel „Volksdichter“ ausgezeichnet; sein litera 
rischer Nachlass wurde zum Volkseigentum erklärt. Es wurde die Kommission des 
literarischen Nachlasses von Rainis ernannt; die Mitglieder dieser Kommission 
waren A. Upīts, Ž. Spure, J. Niedre.

Am 17. Oktober 1940 wurde von dem Präsidium des Oberrates der Lettischen 
SSR das Dekret über die Gründung des „Literarischen Fonds des lettischen 
Volksdichters J. Rainis“ erlassen.

Der literarische Fonds von J. Rainis hatte die Rechte einer juristischen Person; 
er war dem Präsidium des Oberrates der Lettischen SSR untergeben. Das  Re-
gierungsdekret besagte, dass das Ziel des literarischen Fonds von J. Rainis die Er-
forschung seines Lebens und seiner literarischen Werke sowie die Veröffentlichung 
und Popularisierung seines Schaffens sei. Die Gründung des RainisMuseums 
wurde von dem Vorstand des „Literarischen Fonds des Volksdichters J. Rainis“ 
als eine der wichtigsten Aufgaben erachtet. Der literarische Fonds hatte seinen 
eigenen Haushalt und eine ziemlich komplizierte wirtschaftliche und organisa-
torische Struktur.

Iesniegts 2000. gada 30. oktobrī
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