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izstāde “prāgas pavasara un hartas 
77 atskaņas latvijā/baltijā”

2008. gada 17. jūnijā Čehijas zinātņu akadēmijā tika atklāta Latvijas valsts arhīva 
veidotā ceļojošā izstāde ”Prāgas pavasara un hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā”. 
Sadarbojoties Latvijas valsts arhīvam, Latvijas republikas vēstniecībai Čehijā 
(vēstniece argita daudze) un Čehijas zinātņu akadēmijas Jaunāko laiku vēstures 
institūtam, izstāde bija iekļauta starptautiskās konferences “1968. gada Prāgas 
pavasaris. Sabiedrība. Mediji. Politisko un kultūras procesu pārveide” programmā 
(www.konference.usd.cas.cz). 

Izstādes idejas, koncepcijas autors un veidotājs ritvars Jansons izstādes kataloga 
ievadā raksta: “1968. gada augusts. Čehoslovākija. valsts valdībai un sabiedrībai 
likās, ka krīze attiecībās ar Maskavu pārvarēta un “Prāgas pavasara” reformas 
turpināsies. Bet 21. augustā sākās PSrS organizētais un kopā ar vairākām varšavas 
līguma valstīm īstenotais iebrukums Čehoslovākijā [..].”

Bet kā uz šiem notikumiem reaģēja Latvijā? vai “Prāgas pavasara” atbalsis skāra 
tobrīd jau 28 gadus okupēto Latviju? Kāda bija Padomju Savienības Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas un Latvijas KP CK rīcība, lai nepieļautu sabiedrības 
jūsmošanu par Čehoslovākijas reformām, lai nepieļautu disidentu kustību?

uz šiem jautājumiem, izmantojot Latvijas valsts arhīva, Latvijas valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva, Lietuvas Sevišķā arhīva, Igaunijas valsts arhīva, 
Lietuvas republikas Seima arhīva, Latvijas republikas Saeimas arhīva, Igaunijas 
Filmu arhīva, biedrības “Memoriāls” arhīva, Krievijas valsts Jaunāko laiku vēstures 
arhīva, Latvijas Televīzijas arhīva, rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja, Tautas 
frontes muzeja, Igaunijas vēstures muzeja un privātkolekciju dokumentus, centās 
atbildēt izstādes veidotāji ritvars Jansons, Iveta Šķiņķe un Guntis Švītiņš.

Izstāde vēsta, kā 1968. gada notikumi Čehoslovākijā atbalsojās Latvijā un visā 
Baltijā. Izstādei ir četras daļas. Pirmā – “vara un citādi domājošie” – parāda, kā 
komunistiskā partija ideoloģiski spēcīgi kontrolēja sabiedrības noskaņojumu, 
lai nepieļautu vismazākās pretestības izpausmes. Lai arī oficiālajam viedoklim 
pretī spēja stāvēt tikai retais, tomēr atsevišķi cilvēki to uzdrošinājās – bijušais 
skolotājs un Krāslavas rajona kolhoza “Jaunā gvarde” kolhoza priekšsēdētājs, 
disidents Ivans Jahimovičs, Latvijas valsts universitātes students Iļja ripss un rīgas 
paraugtipogrāfijas strādnieks aldis Cilinskis. viņiem visiem piesprieda piespiedu 
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Izstādes “Prāgas pavasara un hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā” atklāšanā Kara muzejā 
2008. gada 5. novembrī. Pirmajā rindā no kreisās: Lidija Lasmane (doroņina), Slovākijas 
republikas vēstnieks Latvijā v. e. Ivans Špilda; otrajā rindā no kreisās: disidenta Ivana 

Jahimoviča meita viktorija, sieva Irina Čižova un rakstnieks alberts Bels. G. Švītiņa foto.

ārstēšanos psihiatriskajā slimnīcā, kas tajā laikā Padomju Savienībā bija visai 
raksturīga metode, kā izrēķināties ar režīma pretiniekiem. 

Neapmierināti ar PSrS politiku Čehoslovākijā bija arī komunistiskās partijas 
biedri – rīgas 1. slimnīcas ārsts vilens Tolpežņikovs, Baltijas dzelzceļa Jelgavas 
signalizācijas un sakaru distances partijas pirmorganizācijas vadītājs vladimirs 
Slušnijs un LPSr Iekšlietu ministrijas militarizētās ugunsdzēsības sardzes 
priekšnieks ventspils naftas bāzē Nikolajs akulovs.

arī trīs reizes par pretpadomju darbību notiesātā Lidija Lasmane (doroņina) 
1969. gadā par protestēšanu pret Čehoslovākijas okupāciju sarunā savā darba-
vietā – LPSr Kultūras ministrijā – tika atlaista no darba.

Otrā daļa “Protesti un cilvēktiesību prasības” veltīta gan radikālākajām protesta 
izpausmēm Latvijā – Iļjas ripsa protesta mēģinājumam pašsadedzināties pie 
Brīvības pieminekļa, Ivana Jahimoviča disidenta darbībai, alda Cilinska rakstītajiem 
protestiem pret Čehijas okupāciju, atsevišķu studentu un skolēnu grupu protestiem 
un to atspoguļojumam dokumentos, gan arī nevardarbīgās pretestības kustības 
aizsākumiem Lietuvā un Igaunijā.

Trešā daļa “Cilvēks un ideoloģija” rāda, kā “Prāgas pavasaris” skāra kultūras 
dzīvi Latvijā, kā šie vārda brīvības asni biedēja Latvijas Komunistiskās partijas 
vadību, kā literātu – Imanta auziņa, alberta Bela, vizmas Belševicas, Laimoņa 
Pura, Gunāra Priedes, Imanta ziedoņa – darbos un runās LKP funkcionāri meklēja 
un saskatīja Čehoslovākijas notikumu atbalsis.
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ar izstādi iepazīstas aldis Cilinskis. 1969. gada 16. jūnijā Latvijas PSr valsts drošības 
komitejas darbinieki ierosināja krimināllietu sakarā ar pretpadomju uzrakstiem, kuros 

a. Cilinskis protestēja pret iebrukumu Čehoslovākijā. G. Švītiņa foto.

Ceturtajā daļā “harta 77 – ierosme Baltijas hartai” nozīmīga vieta atvēlēta 
Čehoslovākijas cilvēktiesību aizstāvju “hartas 77” ietekmē 1979. gada 23. augustā 
vairāk nekā 40 Baltijas disidentu parakstītajai Baltijas hartai. harta, kas vēlāk ieguva 
Baltijas memoranda apzīmējumu, pieprasīja Baltijas tautu tiesības lemt savu likteni 
un aicināja atjaunot valstiskumu. Tas bija pamudinājums baltiešu trimdiniekiem 
aktīvāk cīnīties par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Bet masveida kustība 
par cilvēktiesībām un neatkarību Baltijā kļuva iespējama tikai 20. gs. 80. gadu 
nogalē. 

Latvijas valsts arhīvs sagatavojis arī bagātīgi ilustrētu izstādes bukletu 
(sastādītāji – ritvars Jansons un aija Kalnciema, riharda delvera mākslinieciskais 
iekārtojums). Savukārt izstādes projekta sadarbības partneris – Čehijas zinātņu 
akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūts izstādes pamattekstu čehu valodā 
izdevis brošūrā “Ohlas Pražsského jara a Charty 77 v Lotyšsku a Pobalti”. 

***

Ceļojošā izstāde “Prāgas pavasara un hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā” 
vispirms – no 2008. gada 17. jūnija līdz 4. jūlijam – bija apskatāma Čehijas zinātņu 
akadēmijā Prāgā. Tās atklāšanā piedalījās Čehijas zinātnieku pārstāvji, Baltijas 
valstu, Somijas, vācijas un horvātijas vēstnieki. 

Jūlijā izstāde uzsāka savu ceļojumu pa Čehijas reģioniem – 10. jūlijā homutovas 
apgabala muzejā to atklāja Latvijas republikas vēstniece Čehijā argita daudze, 
homutovas apgabala muzeja direktors Stanislavs djeds un Čehijas zinātņu 
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akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūta zinātniskā līdzstrādniece dr. helena 
Noskova. 

homutovā interesenti ar ekspozīciju varēja iepazīties līdz 6. septembrim. Izstādei 
homutovā tika izveidots arī katalogs čehu valodā, kurā iekļāva informāciju par 
izstādi, kā arī par Latvijas valsti. Kopā ar latviešu veidoto izstādi apmeklētāji varēja 
iepazīties arī ar izstādi “1968. gada augusts homutovā”, kuru izveidojuši pilsētas 
iedzīvotāji, daloties savās atmiņās par piedzīvoto. 

22. septembrī izstādi Čehijas pilsētas Pilzenes rietumbohēmijas universitātē 
atklāja vēstniece argita daudze un universitātes rektors Josefs Pruša, bet no 16. 
oktobra izstādi varēja jau apskatīt Morāvijas pilsētas Ostravas universitātē.

Tikai pašā novembra sākumā, gandrīz pēc četru mēnešu ceļošanas pa Čehiju, 
izstāde atgriezās Latvijā, kur 2008. gada 5. novembrī to atvēra Kara muzejā. 

Izstādes atklāšanu Latvijā pagodināja gan Čehijas, Slovākijas un aSv vēstnieki, 
gan cilvēki, par kuriem izstāde stāsta – padomju režīma represētie Lidija Lasmane 
(doroņina), Ints Cālītis, aldis Cilinskis, represētā disidenta Ivana Jahimoviča sieva 
Irina Čižova un meita viktorija, rakstnieks alberts Bels, kurš 1968. gadā iestājās 
par cenzūras atcelšanu Latvijā, Saeimas deputāte un Lu profesore, kādreizēja 
Līvānu 1968. gada skolēnu pretošanās grupas dalībniece Janīna Kursīte. diemžēl 
nevarēja ierasties ārsts 1968.–1969. gada opozicionārs komunistiskās partijas rindās 
Čehoslovākijas jautājumā vilens Tolpežņikovs.

Tāpat gaidīti bija kolēģi no arhīviem un muzejiem, kuru materiāli papildināja 
Latvijas valsts arhīva dokumentus izstādē.

Izstādes atklāšanā Latvijas universitātes vēstures muzejā. Latvijas valsts arhīva direktore daina 
Kļaviņa (no kreisās) sarunā ar Lu vēstures muzeja vadītāju aiju Fedorovu. G. Švītiņa foto.
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Savukārt no 2009. gada 30. marta līdz jūnijam arhīva sagatavoto izstādi varēja 
apskatīt Latvijas universitātes vēstures muzeja telpās raiņa bulvārī 19. 

Lai iepazīstinātu studentus ar 1968. gada notikumu atskaņām Latvijā un Baltijā, 
31. martā, veiksmīgi sadarbojoties Latvijas valsts arhīvam, Lu vēstures muzeja 
vadītājai aijai Fedorovai un Lu vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzējam 
Jānim Ķerusam, Lu vēstures specialitātes studentiem notika priekšlasījums. Izstādes 
autors ritvars Jansons stāstīja gan par 1968. gada notikumu atbalsīm Baltijā, gan arī 
par arhīva dokumentiem šo notikumu apzināšanā un izpētē.

Iveta Šķiņķe

Pēc priekšlasījuma vēstures un filozofijas fakultātes studentiem par Prāgas pavasara 
un hartas 77 atskaņām Latvijā/Baltijā 2009. gada 31.martā. 

No kreisās: izstādes autors ritvars Jansons, Lu vēstures muzeja vadītāja 
aija Fedorova sarunā ar pasniedzēju Jāni Ķerusu. G. Švītiņa foto.
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starptautiskās arhīvu padomes eiropas reģionālās 
apvienības ģenerālā asambleja

2008. gada 17. novembrī Parīzē notika Starptautiskās arhīvu padomes (SaP) 
eiropas reģionālās apvienības EURBICA ģenerālā asambleja, kurā ievēlēja tās 
izpildbiroju un atskaitījās par darbu 2007. un 2008. gadā. Par jaunajiem apvienības 
izpildbiroja pārstāvjiem kļuva šādi eiropas valstu nacionālo arhīvu pārstāvji: Liljana 
vanova (Bulgārija), Martins Berendse (Nīderlande), Ivars Fonnes (Norvēģija), džordžs 
Makkenzijs (Skotija), Marija Spankova (Slovākija), Natālija Glazara (Slovēnija), 
huans Boadas i rasets (SaP Profesionālo biedrību sekcijas pārstāvis), Luiss 
ensenjats (Spānija), Selina Terrija (Šveice), Jusufs Sarinajs (Turcija). Par apvienības 
ģenerālsekretāri ievēlēja Francijas arhīvu direkcijas pārstāvi helēnu Servanu, bet par 
prezidenti – Mārburgas arhīvskolas direktori andželiku Menni-haricu. viņa savā 
darbā ir apņēmusies turpināt un pabeigt eiropas arhīvista profesijas kompetenču 
modeļa izstrādi un arhīvistu apmācības rokasgrāmatas “Training the trainer” 
sastādīšanu. Iecerēts arī sagatavot eiropas arhīvistikas rokasgrāmatu ar rakstiem, 
kas veltīti eiropas arhīvniecības tradīcijai un skolām.

vairākus gadus iepriekš EURBIC bija iesaistījusies vairākus svarīgu projektu 
izstrādē. Kā viens no svarīgākajiem projektiem ir minams ir eiropas Savienības valstu 
arhīvu likumu datubāzes EURONOMOS izveide, kas tika veikta kopā ar eiropas 
Savienības nacionālo arhīvistu grupu un arhīvu ekspertu grupu. Projekta rezultāts ir 
aplūkojams vietnē www.euronomos.org. 

Gatis Karlsons

eiropas savienības nacionālo 
arhīvistu biroja sanāksme

2008. gada 18.–19. novembrī Parīzē, Francijas Nacionālajā arhīvā notika eiropas 
Savienības valstu nacionālo arhīvistu biroja sanāksme. eiropas Savienības (eS) 
nacionālo arhīvistu birojs ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura veido katras 
dalībvalsts arhīvu dienestu vadītāji. Birojs parasti tiekas divas reizes gadā eS 
prezidējošajā valstī, lai apspriestu nozares aktualitātes, veiktu konsultācijas un 
viedokļu apmaiņu. 

18.–19. novembra tikšanās laikā tika apspriesta mums šodien aktuāla tēma – Somijas 
Nacionālā arhīva direktors J. Nuorteva ziņoja par Somijas Nacionālā arhīvā veikto 
starptautisko auditu. audita veikšana bija paša Somijas nacionālā arhīva iniciatīva. 
atšķirībā no pašlaik mūsu valstī veiktā arhīvu sistēmas audita, Somijas Nacionālo 
arhīvu auditēja starptautiska profesionāļu komanda: S. Tiaka (Starptautiskais 
dokumentu pārvaldības trasts, Londonas universitāte), d. Līčs (SaP), prof. e. Ketelārs 
(Nīderlandes arhīvskola), J. herstadts (Norvēģijas Nacionālais arhīvs). auditori 
veica ne tikai dokumentu izpēti, bet strādāja klātienē arī pašos arhīvos. Bez Nacionālā 
arhīva centrālās iestādes helsinkos tika apmeklētas Somijas ministrijas, iestādes 
un divi reģionālie arhīvi. Iestāžu un arhīvu apmeklējums nebija īsas iepazīšanās 
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vizītes – katras iestādes auditēšanā tika pavadīts ievērojams laiks. Piemēram, katra 
reģionālā arhīvu apmeklējumam tika veltītas viena vai divas nedēļas. Lai gan daļēji 
šo vizīšu ilgo laiku var izskaidrot ar to, ka liels bija no somu valodas tulkojamo 
materiālu apjoms, tomēr tas liecina par audita pamatīgumu. audita rezultātā Somijas 
Nacionālajam arhīvam tika dotas 48 rekomendācijas, ar kurām var iepazīties vietnē 
www.narc.fi. Sekošanas audits paredzēts pēc diviem gadiem.

Otra sanāksmes tēma bija Nacionālo arhīvu finansēšanas jautājumi. Par to referēja 
Maltas un vācijas pārstāvji. Tika diskutēti jautājumi par to, kādi varētu būt arhīvu 
izmaksu indikatori un kādas ir eS valstu arhīvu uzturēšanas izmaksas uz vienu 
dokumentu lineāro kilometru. Izmaksas aprēķina, dalot kopējo budžetu ar arhīvā 
glabāto dokumentu kilometru skaitu. Lai gan metodika šķiet vienkārša, tomēr par tās 
pielietošanas rezultātiem katrā valstī izvērsās plaša diskusija, jo dažādu apstākļu dēļ 
gandrīz katrā valstī viena kilometra dokumentu saglabāšanas cena ir ļoti atšķirīga, 
piemēram: Francijā – 132 tūkst. eur, aSv – 28 tūkst. eur, anglijā un velsā – 67 000 
eur.

Trešais apspriestais jautājums bija eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
17. novembra direktīvas 2003/98/eK “Par valsts sektora informācijas atkal 
izmantošanu” realizācijas problēmas arhīvos. diskusijas izvērsās par to, vai, ievērojot 
direktīvu, arhīviem par to dokumentu komerciālu izmantošanu būtu jāslēdz 
ekskluzīva vai neekskluzīva vienošanās. Tika secināts, ka šāda vienošanā jāslēdz uz 
neekskluzīvu informācijas izmantošanas tiesību pamata.

Nākamā eiropas Savienības valstu nacionālo arhīvistu biroja sanāksme ir 
paredzēta Prāgā.

Gatis Karlsons

krišjānis barons un latviešu padomju folklora

Kādu ražu jūs gaidāt,
Papīriņus šķirstīdami?
Brauciet šurpu, skrīverīši,
Kartupeļus rušināt.

2008. gadā par savas darbības pārtraukšanu paziņo ilggadīgs ventspils 
zonālā valsts arhīva rīkoto pasākumu sabiedrotais un atbalstītājs – interešu 
klubs “autogrāfs”. Toties jauna veida vakarēšanas uzsāk ventspils amatu māja. 
vakarēšanas noris ļoti brīvā gaisotnē katru piektdienas vakaru un ir atvērtas visiem 
interesentiem. Nopietnākas sarunas notiek senlaicīgi iekārtotajā klases telpā ar 
seniem skolas soliem, skolotāja pulti, caratētiņa bildi pie sienas un soda zirņiem stūrī. 
vieglākas sarunas raiti vedās ap lielu koka galdu, pie viena šķetinot līdzpaņemto 
rokdarbu, uzdziedot un cienājoties ar līdzpaņemto rupjmaizi un medu un amatu 
mājas saimnieces Līgas reiteres sarūpēto zāļu tēju.

2008. gada 31. oktobrī vakarēšana sapulcina ļaudis, lai pieminētu dainu tēva 
Krišjāņa Barona dzimšanas dienu. amatu māja, kā reizi, atrodas kādreizējās apriņķa 
skolas ēkā, kur 1848.–1851. gadā Krišjānis Barons mācījies. vakarētājiem piepulcējas 
arī ventspils arhīvs ar fondu materiālos piemeklētiem latviešu padomju folkloras 
piemēriem. 
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Latviešu folkloras krātuves interneta mājaslapā atrodams raksts (gan bez 
norādīta autora), kurā ieskicēta padomju folkloras rašanās vēsture. Beidzoties 
Otrajam pasaules karam un Latvijai nonākot Padomju Savienības sastāvā, folklora 
kļūst par vienu no lietām, kuru aizliegt nāktos grūti un kuru šā iemesla dēļ pārvērš 
par “ideoloģiskās cīņas ieroci”. 1947. gadā izstrādā pat īpašus “Norādījumus jaunās 
folkloras vācējiem”, kuros definē, ar ko atšķiras “jaunā folklora” no “vecās folkloras”. 
Izteikts viedoklis, ka tādējādi padomju funkcionāri un birokrāti mūsdienu folkloru 
atklāj vismaz 10 gadus pirms amerikāņu folkloristiem.

Par to, vai tāda padomju latviešu folklora vispār pastāv, strīdas vēl šobaltdien. 
viens no galvenajiem mūsdienu folkloras esamības pretargumentiem ir fakts, ka 
būtībā visiem dzejoļiem un dziesmām iespējams atrast tās radītāju – autoru. īpaši 
asi strīdi norisinās ap suitu sievu dziedātajām pašsacerētajām dziesmām. daudzas 
tautasdziesmas par kolhoziem, ko tik bagātīgi skandēja padomju sadzīves tradīciju 
svinībās, piemēram, darba svētkos vai Līgo svētkos, šķiet samākslotas, it kā tiešām 
būtu „iepludinātas tautā no augšas”. 

Tomēr jāņem vērā fakts, ka folklora ir dzīva un pārmaiņām pakļauta parādība. 
dainas ļoti viegli atvērtas interpretācijām un piemērojas jaunajiem sadzīves 
apstākļiem. Tās var viegli atcerēties, papildināt un mainīt. Kas ir sacījis, ka tie cilvēki, 
kas savulaik atsaucās Barontēva aicinājumam piesūtīt tautasdziesmu pierakstus, 
turpat uz vietas arī nesagudroja kādu četrrindīti? Līdzīgi kā ciema kultūras namā 
kāds mutīgs darbinieks, gatavojoties darba svētkiem, sacerēja jautrus dzejolīšus, kas, 
svētkiem paejot, palika ļaužu valodās, par īsto autoru vairs pat neiedomājoties. 

1952. gada vasarā ventspils rajonā notiek jaunās folkloras vākšanas akcija. 
vietējā laikrakstā “Brīvā venta” atrodams raksts par akcijas rezultātiem, un tajā labi 
definēts, ko tad šajā laikā uzskatīja par folkloru. Folkloristi pierakstījuši aculiecinieku 
atmiņas par 1905. gada revolūciju, dzīvi buržuāziskās Latvijas laikā, nostāstus par 
Pirmo pasaules karu un Otro pasaules karu. īpaši pieminēts kāds 67 gadus vecs 
zvejnieks, kurš daudz stāstījis par cīņām pret baltgvardiem Sibīrijā, revolūcijas 
dienām 1917. gadā, pagrīdes darbu un cietumā pavadītiem gadiem buržuāziskās 
Latvijas laikā. Pieņemts uzskatīt, ka senajās pasakās un tautasdziesmās ir arī savs 
patiesības grauds, jo no nekā taču nekas nerodas. Kādēļ tad ar tādu skepsi jāraugās 
uz ne tik seniem stāstiem? arī tie, ceļojot no mutes mutē, pārtop par pasakām. Tas 
ir dabīgs process. Jauks stāsts ir stāstāms arī ventspils Piejūras brīvdabas muzeja 
galvenajai fondu glabātājai Baibai Koršei. Šovasar uz muzeju no Pārventas kā 
eksponātu pārveda Smiltnieku mājas. Mājas īpašniece Žūkas kundze bagātīgi 
dalījusies atmiņās par seno celtni un savu dzimtu. arī par to, kā viņas vecvecmāmiņa, 
kas dzimusi 1807. gadā, redzējusi Napoleona kareivjus. Lūk, arī jauna pasaka, ko 
vēl nav pierakstījis neviens folklorists, kas ir ceļojusi paaudzēs no mutes mutē un 
neviens vairs īsti nezina, kur un kas īsti noticis, bet ir galvenie varoņi – Napoleona 
kareivji un jauna sieviete – un stāsts, kas sākas ar “reiz bija...”. Ja vēl parēķinātu, cik 
cilvēku palīdzējuši Ļeņinam nest baļķi subotņikā un cik braukuši vienā vagonā ar 
Stučku... varbūt tomēr ne ar Stučku, bet dižens vadonis gan tas tomēr bija... 

Lai kā strīdētos folkloristi, padomju folklora tomēr ir unikāls vesela vēsturiskā 
laikmeta izpētes avots. Šobrīd ļoti daudzi jautājumi paliek neatbildēti. Kā atšķirt 
tautā mākslīgi iepludinātās “tautasdziesmiņas” no pašas tautas radītajām? Kāpēc 
tautasdziesmās īpašs uzsvars likts uz to vai citu padomju dzīves parādību? Kādas 
bija tās patiesās, tautā dzimušās dziesmas, par kuru eksistenci padomju funkcionāri 
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varēja tikai nojaust, un vai tās saglabājušās līdz mūsdienām? ventspils arhīvā 
nezināmu autoru sacerētos, tautasdziesmām līdzīgos pantiņus var atrast gan 
Kultūras nodaļas materiālos, jo īpaši pasākumu scenārijos, gan vietējos laikrakstos. 
Tiem raksturīga viena kopēja iezīme – tie visi ir ļoti pozitīvi un darbu cildinoši. Ja 
četrrindītē nav iesprausts kāds padomju sadzīvi raksturojošs vārds, tad dažubrīd 
pat grūti apjaust, vai tā pieskaitāma “jaunajai” vai “vecajai” folklorai. Piemēram: 
“Krāšņi vainagi jau vīti – / Līgo svētki sagaidīti, / Visur atskan dziesmas skaistās, / Visur 
Jāņugunis laistās! / Mielastgaldi godam klāti, / Viesi laipni aicināti, / Visiem acis spulgo 
laimē, / Jauki līgot brāļu saimē!”

Inga Upaciere

“saglabāt sudrabā – 45”
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs (LVKFFDA) sadarbībā ar kino “Rīga” un 

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti, veicinot Latvijas valsts kultūrpolitikas 
vadlīniju realizēšanu un atzīmējot savas pastāvēšanas 45 gadus un Latvijas valsts 
proklamēšanas 90. gadadienu, organizēja unikālu starpvalstu kultūras dialogu – starptautisko 
arhīvu forumu “Saglabāt sudrabā – 45”, kas norisinājās šā gada 20 un 21. novembrī kino 
“Rīga” un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva telpās. Arhīvs aicināja ciemos gan 
arhīva speciālistus, gan arhīva fondu izmantotājus, lai sekmētu tautu nacionālās identitātes 
daudzveidības apzināšanu, izvērtētu kopējās tendences arhīvistikas attīstībā un uzsvērtu 
audiovizuālo dokumentu kā nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvdaļas vērtību un 
neatkārtojamo nozīmību.

20. novembrī kino “Rīga” forumu atklāja LVKFFDA direktore Inta Kaņepāja. Viņa 
informēja, ka šis pasākums ievada valsts arhīvu sistēmas deviņdesmitgades svinības. Savā 
uzrunā direktore akcentēja arhīva nozīmīgo un unikālo vietu citu arhīvu vidū, veltot tam 
vārdus – “arhīvu skaistākā rota”.

Viesi un plašā arhīvistu saime saņēma Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera 
apsveikumu. To nolasīja Valsts prezidenta padomnieks vēstures jautājumos, Lat-
vijas Universitātes profesors Antonijs Zunda. Apsveikumā prezidents uzsvēra, ka 
“Kinofotofonodokumentu arhīvam ir īpaša vieta valsts arhīvu sistēmā, tas ir unikāls, jo krāj 
un uzglabā tieši vizuālās un audio liecības par Latvijas vēsturi”. 

LR Kultūras ministrijas valsts sekretāre S. Zvidriņa arhīvam novēlēja nodrošināt 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un padarīt to pieejamu 
mūsdienīgā formā. Valsts sekretāre izteica atzinību par gatavību modernizēt arhīvu, 
piedaloties Eiropas Savienības finansēto programmu projektos. Par ieguldījumu Latvijas 
nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā LVKFFDA direktore 
I. Kaņepāja saņēma Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.

Forumu ar savu piedalīšanos kuplināja ārzemju viesi un sadarbības partneri: Lietuvas 
Valsts arhīvu direkcijas ģenerāldirektors Vids Grigoraitis, Lietuvas Valsts arhīva direktors 
Dalius Žižis, Igaunijas Valsts arhīva direktore Ivi Tomingas, Krievijas Federācijas Valsts 
arhīva direktors Sergejs Miroņenko, Krievijas Federācijas Valsts teleradiofonda direktora 
vietniece Valentīna Morozova, Krievijas Federācijas Kinofotodokumentu arhīva direktore 
Natālija Kalantarova, Baltkrievijas Kinofotofonodokumentu arhīva direktors Viktars 
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Balandins, Ukrainas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktore Ņina Topiško, ASV 
Kongresa bibliotēkas pārstāvis Guha Šankars, Starptautiskās televīzijas arhīvu federācijas 
(FIAT/IFTA) pārstāvis Edvīns van Huiss u.c. 

Pasākuma ietvaros tika demonstrēta Austrijas avangarda kino meistara Gustava Doiča 
(Deutsch) filma “Welt Spiegel kino”, kas no savdabīga skatpunkta apliecināja dziļu cieņu 
kino vērtībām , kino tehnikas un izteiksmes līdzekļu attīstībai vēstures gaitā. 

Savukārt kā apliecinājums veiksmīgai starpvalstu sadarbībai kino “Rīga” telpās tika 
atklāta Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Krievijas Valsts kinofotodokumentu 
arhīva kopīga fotoizstāde “Kino gadsimts”, kas veltīta izciliem abu valstu kino meistariem 
un neaizmirstamām filmām – kino vērtībām.

21. novembrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva telpās tika prezentēts 
“Dizaina manufaktūras” projekts, demonstrējot lietā papīra izgatavošanas tehniku, un 
atklāta fotoizstāde “7x7”, kurā apskatei tika izstādīti septiņu dažādu fotogrāfu (G. Binde, 
V. Mihailovskis, V. Brauns, P. Korsaks, A. Meirāne, V. Sants, J. Kmins) unikāli darbi – 
izdrukas uz lietā papīra. Foto izstādes mērķis – pozicionēt fotogrāfiju kā dizaina priekšmetu 
un izcelt lietā papīra īpašo nozīmi faktūras un formas radīšanā.

Kino “Rīga” šajā dienā tika demonstrētas arhīva ārvalstu viesu īpašās veltes 
starptautiskajam forumam – 1986. gadā tapusī lietuviešu spēlfilma “Jūtas” (rež. A. Grikevičius, 
A. Dausa), kas veidota pēc E. Līva romāna “Velnakaula dvīņi”. Šīs filmas demonstrāciju un 
forumu “Saglabāt sudrabā – 45” ar savu klātbūtni pagodinājā filmas galvenās lomas tēlotājs 
un Lietuvas kino leģenda R. Adomaitis.  

Dokumentālā kino žanru forumā pārstāvēja Starptautiskās televīzijas arhīvu federācijas 
(FIAT/IFTA) piedāvātā filma “Delta fāze 1” (Delta Phase 1, rež. B. Haanstra, 1962) un no 
ASV Kongresa bibliotēkas fonda nākusī dokumentālā filma “Pete un Toshi Seeger filmu 
kolekcija” (The Pete and Toshi Seeger film collection, rež. P. un T. Seeger, 1956–1967).

Kopumā forums “Saglabāt sudrabā – 45” deva iespēju plašākai sabiedrībai ieskatīties 
audiovizuālajos dokumentos, kas atspoguļoja dažādu valstu kultūrvēsturisko attīstību 
un eksponēja šos dokumentus kā unikālas arhīvu fondu vērtības, kā arī ļāva stiprināt 
profesionālās sadarbības saites starp Latvijas un ārvalstu radniecīgā profila arhīviem. 

Linda Pleša

digitālā izstāde “arhīva bagātības”
Latvijas valsts vēstures arhīva (Lvva) 90. jubilejas gadā ir sagatavota digitāla 

izstāde “arhīva bagātības”, kas apskatāma arhīva mājaslapā www.lvva.gov.lv  
ar šo projektu izstādes autores – Lvva vadošā pētniece valda Kvaskova un 

vadošā pētniece Pārsla Pētersone – vēlas parādīt plašai sabiedrībai dokumentus, ko 
līdz šim pazina un pētnieciskos nolūkos izmantoja tikai šaurs zinātnieku loks. Sākot 
ar februāra mēnesi, mājaslapā prezentēti dažādu gadsimtu vēsturiski nozīmīgākie, 
vērtīgākie dokumenti vai arī īpaši pievilcīgas, savulaik interesanti noformētas arhīva 
lietas. 

Izstādi ievada trīs 13. gadsimta dokumentu kopijas: “Bīskapa alberta 1220. gada 
rīkojums par hospitāļa dibināšanu rīgā”, kas ir Latvijas valsts vēstures arhīva 
vecākais dokuments, “Pāvesta sūtņa Modemas bīskapa 1226. gada 16. marta lēmums 
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rīgas pilsētas un daugavgrīvas klostera robežstrīda lietā” ar pievienotajā zīmoga 
nospiedumā redzamo vecāko rīgas ģerboņa attēlu un rakstiska liecība par Livonijas 
tirgotāju klātbūtni vācu zemēs – “Mēklenburgas hercoga Johana rīgas tirgotājiem 
1246. gada 24. maijā izsniegtā privilēģija”. 

Martā interesenti varēja iepazīties ar 14. gadsimta pergamentiem. Informāciju par 
viduslaiku rīgas un Livonijas ordeņa ilgstošajām nesaskaņām sniedz “Ordeņa mestra 
eberharda no Monheimas 1330. gada 15. augusta privilēģija rīgas pilsētai”. Savukārt 
senā sieviešu klostera pastāvēšanu rīgā apstiprina “Marijas Magdalēnas klostera 
abates Ģertrūdes 1336. gada 1. jūlija apliecinājums par saņemtajām tiesībām lietot 
torni un ielu starp klosteri un pilsētas mūri”. Interesantas ziņas par rīgas apkārtni 
un tās iedzīvotājiem un viņu pienākumiem atrodamas “Ordeņa mestra Gosvina 
1349. gada 29. septembra rīkojumā par Salaspils lībiešu nodevām rīgai”. 

aprīlī izstādi papildināja vairāki 15. gadsimta dokumenti. autores šā 
laikaposma ilustrēšanai izvēlējušās senslāvu valodā 1404. gada 7. novembrī 
sastādīto “apliecinājumu par Polockas strādnieku un preču nosūtīšanu”, kas vēsta 
par savstarpējām attiecībām starp Livonijas ordeņa mestru, lielkņazu vitautu 
un Polockas pilsētu. Te apskatāms arī “rīgas Melngalvju biedrības 1477. gada 21. 
decembrī apstiprināto šrāgu” fragments, kas ir viens no senākajiem dokumentiem, 
kas reglamentēja rīgas Melngalvju biedrības darbību. savukārt daudzskaitlīgo un 
nozīmīgo viduslaiku dokumentu grupu – ordeņa mestru izdotās lēņa grāmatas – 
pārstāv izstādē apskatāmā “Livonijas ordeņa mestra voltera Pletenberga 1496. gada 
1. janvārī Oto Pralenam izdotā lēņa grāmata par zemes piešķiršanu pie ventas”. 

Maijā bija pienākusi kārta 16. gadsimta Latvijas vēstures liecībām. Par būtisku 
gadsimta notikumu uzskatāma Kurzemes hercogistes izveidošanās, tai veltīta arī 
izvēlēto dokumentu tematika. Interesenti var iepazīt “Kurzemes un zemgales hercoga 
Gotharda 1567. gada apstiprinājumu Kuldīgas pilsētas privilēģijām un rīkojumu par 
zemes piešķiršanu”. uz šā nozīmīgā Kuldīgas pilsētas vēstures dokumenta skatāms 
arī pirmā Kurzemes un zemgales hercoga Gotharda pašrocīgs paraksts. Saturiski 
interesants ir viens no senākajiem zemnieku brīvlaišanas dokumentiem – “Kurzemes 
un zemgales hercogienes annas 1584. gada 13. novembra brīvlaišanas grāmata zaļās 
muižas zemniekam Georgam Stūrim”, bet Johana hieronima rēršeita (Rörscheidt) 
albumā saglabājies ilustratīvi izteiksmīgs, kolorēts “Kurzemes hercoga vilhelma 
ģerboņa 1596. gada zīmējums”.

Katrai dokumenta skanētajai kopijai pievienots teksta noraksts oriģinālvalodā, 
tulkojums latviski un paskaidrojumi. 

Turpmākos mēnešus izstāde tiks papildināta ar jauniem dokumentiem: jūnijā 
mājaslapas apmeklētāji varēs iepazīties ar 17. gadsimta, jūlijā 18. gadsimta, augustā – 
19. gadsimta, septembrī – 20. gadsimta vēstures liecībām. 

Izstādes veidotājas tādējādi cer radīt plašāku priekšstatu par mūsu arhīva bagāto 
dokumentu klāstu un tur rodamo daudzveidīgo informāciju.

Pārsla Pētersone
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lasījumi “tās dienas acīm” latvijas valsts arhīvā
Kā iepazīstināt jaunus cilvēkus ar arhīvu? Kā radīt interesi par arhīva 

dokumentiem? Kā stāstīt jauniem cilvēkiem par vēsturi, izmantojot arhīva 
dokumentus? 

Šis jautājums nodarbina kolēģus arī citos arhīvos pasaulē. Meklējumi un 
metodes ir dažādas – tematiskas ekskursijas arhīvā, semināri, skolēnu projektu 
darbi, dokumentu digitalizācija un ievietošana internetā, virtuālās izstādes, pat 
lomu spēles. 

arī Latvijas valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas 
daļas darbinieki ir izmantojuši dažādas formas – gan organizējot seminārus 
skolotājiem, studentiem, gan projektu nedēļas ietvaros praktiski kopā ar skolēniem 
strādājot ar arhīva oriģināldokumentiem.

viens no Latvijas vēstures jautājumiem, kura izpēte Latvijas valsts arhīvā veikta 
aptveroši un detalizēti, domājot arī par sabiedrības izglītošanu, ir deportācijas. 
realizējot projektu “aizvestie”, arhīva darba grupa izveidoja datubāzi un sagatavoja 
grāmatas “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” (izdota 2001. gadā) un “aizvestie. 1949. 
gada 25. marts” (izdota 2007. gadā). Tomēr ne katrs iegādāsies lielos apjomīgos 
sējumus, ne katrs tos lasīs, tāpēc skolotājiem, studentiem, skolēniem un citiem 
interesentiem tika sagatavotas brošūras par deportācijām – “Latvijas iedzīvotāju 
pirmā masveida deportācija. 1941. gada 14. jūnijs” (izdota 2007. gadā), “Latvijas 
iedzīvotāju otrā masveida deportācija. 1949. gada 25. marts” (izdota 2008. gadā). 
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Skats no lasījuma “Tās dienas acīm”. 2009. gada 26. marts. G. Švītiņa foto.

atmiņu stāstos ieklausās (no kreisās) kolēģe Māra Brence, skolotāja Līga Strazdiņa un 
Āgenskalna ģimnāzijas skolēni. G. Švītiņa foto.
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Brošūrās dots īss un koncentrēts vēsturiskais apskats par deportācijām, ievietoti 
raksturīgākie dokumenti, svarīgākie skaitļi un kartes. 

arhīva sagatavotās brošūras dāvinām skolotājiem un skolēniem pēc semināriem 
vai praktiskajām nodarbībām, respektīvi, pēc tam, kad klausītāji ir iepazīstināti ar 
deportāciju norisi un paši praktiski strādājuši ar izsūtīšanas lietu dokumentiem. 

Katru gadu kāds no skolēniem zinātniski pētnieciskā darba tēmai izvēlas savas 
ģimenes vēsturi deportāciju kontekstā. 

Sadarbojoties ar skolēniem, kopā skatot lietas, diskutējot, ieklausoties viņu 
spriedumos, nereti ir bijis jādomā, kā uzrunāt jaunus cilvēkus, kādas darba formas ir 
visiedarbīgākās, lai viņus ieinteresētu par vēsturi un pētniecisko darbu, izmantojot 
arhīvu dokumentus. 

vairāku gadu darba pieredze rāda, ka konkrēti dokumenti, konkrētas lietas, 
praktiski uzdevumi avotu analīzē ir visefektīvākie izziņu un domāšanu veicinošie 
faktori. arī strādājot ar skolēniem par deportāciju tēmu, esam pārliecinājušies: 
ja praktiskajā nodarbības daļā tiek izmantoti dokumenti no skolēnu ģimeņu 
izsūtīšanas lietām, tad tas ļauj labāk izprast deportāciju kopumā. Skolēnus uzrunā 
arī savu vienaudžu izdzīvotais izsūtīšanās.

Tāpēc, izmantojot eiropas kolēģu atziņu, ka arhīvs var būt arī ārpusskolas 
mācību vieta, radās iecere par deportācijām stāstīt citādāk, pamēģināt jaunu formu, 
kad par vēsturi runā nevis skolotājs vai arhīva darbinieks, bet jauns cilvēks – skolēnu 
un studentu vienaudzis.

Lasījumu režisors un Indriķa stāsta atveidotājs Marts Norenbergs, valmieras teātra aktrise 
Māra Siliņa, kas iejutās aijas lomā, un rīgas 84. vidusskolas 11. klases skolniece Sabīne 

vilciņa, kas stāstīja par savu vecmāmiņu. G. Švītiņa foto.
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un tā sākās darbs, lai 1949. gada 25. marta deportācijas 60. gadadienas atcerei 
realizētu pasākumu, kur skolēniem par izsūtītajiem jauniešiem stāsta jauni cilvēki. 
Meklējumi un ceļš uz lasījumu bija garāks nekā stundu un desmit minūtes ilgā 
izrāde. Savā ziņā to varētu nosaukt par pētniecisku un izglītojošu projektu, kura 
rezultāts bija izrāde – lasījums. 

vispirms dokumentu apzināšana arhīva fondos – 1949. gada 25. martā no 
Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas (1894. fonds), dokumenti par politiski 
represētajiem Latvijas iedzīvotājiem (arhīva kolekcija, 1701. fonds), Latvijas 
Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas dokumenti (101. fonds). 
Mērķis bija meklēt un atrast dokumentālas liecības par jauniem cilvēkiem 1949. 
gada 25. marta deportācijas akcijā. dokumentu atlases procesā lieti noderēja kolēģu 
aijas Kalnciemas un Jāņa riekstiņa pieredze un iestrādnes. 

Tālāk jau noritēja kopīgas sarunas un diskusijas ar topošo režisoru Martu 
Norenbergu un darbs profesores Irēnas Salenieces vadītajā daugavpils universitātes 
Mutvārdu vēstures centrā (du Mutvārdu vēstures centrā pētniekiem ir pieejams 
mutvārdu vēstures avotu arhīvs ar elektronisko katalogu – 600 audioieraksti, 
daļēji – dzīvesstāstu transkripcijas, papildmateriāli – fotogrāfijas, dokumentu 
skenējumi u.c.). Pētniecisku un radošu darbu lasījumu sagatavošanā veica Marts 
Norenbergs, izskatot atlasītos dokumentus, intervējot un ierakstot izsūtīto cilvēku 
atmiņas. Marta ideja bija – lasījumus veidot, pamatojoties uz izsūtīto jauniešu 
atmiņām. Kopīgi vienojāmies, ka izrādes sākumā, lai ļautu skatītājam iejusties 

Pēc izrādes rīgas 84. vidusskolas skolēni un Guna vilciņa (toreiz dauge) 
Latvijas valsts arhīva glabātavā, kur atrodas 1949. gada 25. martā izsūtīto 

Latvijas iedzīvotāju personas lietas. G. Švītiņa foto.
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1949. gada marta deportācijas atmosfērā, noderīga būs gan 1949. gada prese, gan 
partijas dokumentu fragmenti. 

Kā tika izvēlēti cilvēki, kuru atmiņas par izsūtīšanu tika izmantotas lasījumos? 
Tika noklausītas daudzas atmiņas – gan daugavpils universitātes Mutvārdu 
vēstures centra studentu pierakstītas, gan Marta ierakstītās sarunas un atmiņu 
stāsti. režisors izvēlēja trīs cilvēkus un viņu stāstus – Indriķi Liepiņu, kuru mums 
sameklēt palīdzēja Cēsu zonālā valsts arhīva kolēģe anda Opoļska, mūsu kolēģes, 
šobrīd skolotājas, Līgas Strazdiņas māti aiju vītolu un rīgas 84. vidusskolas 11. 
klases skolnieces Sabīnes vilciņas vecmāmiņu Gunu vilciņu. Sabīni iepazinām, kad 
meitene arhīvā izstrādāja pētniecisko darbu. 

Latvijas valsts arhīvā glabātās 1949. gadā deportēto cilvēku lietas dokumentē 
skaudri un precīzi ...

Septiņpadsmit gadus veco skolnieku Indriķi 1949. gada 25. martā kopā ar tēvu, māti un 
divām jaunākām māsām izsūtīja no Alūksnes apriņķa Gaujienas pagasta. Ešelonā Nr. 97322 
viņus iesēdināja Amatas stacijā un izsūtīja uz Tomskas apgabala Koževņikovas rajonu. 

Personas lietā dokumentēts, kā Indriķis, tāpat kā visi pārējie 16 gadus sasniegušie 
izsūtītie Latvijas iedzīvotāji, parakstās par izsūtījumu uz mūžu, te glabājas reģistrācijas 
lapa ar parakstiem par atrašanos specnometinājumā, iesniegumi Iekšlietu ministrijas rajona 
nodaļas priekšniekam, kuros Indriķis lūdz atļauju braukt uz Tomsku un iestāties tehnikumā, 
maršruta lapa, kura bija nepieciešama, lai varētu doties uz Tomsku. Pabeidzis Tomskas 
tehnikumu Nr. 1, viņš strādāja rūpnīcā Tomskā. Un tikai 1957. gada 19. jūlijā ģimene tika 
noņemta no uzskaites un varēja atgriezties Latvijā (LVA, 1894. f., 1. apr., 4676. l.). 

Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes 2. kursa studente Guna Dauge, 
dzimusi 1928. gadā. 1949. gada 25. martā viņu izsūtīja no Rīgas uz Amūras apgabala 
Seriševas rajonu. Pārējos ģimenes locekļus – 74 gadus veco vecmāmiņu Edu un deviņus 
gadus mazo māsu Skaidrīti – izsūtīja no Talsu apriņķa Stendes pagasta uz Tomskas 
apgabala Piškinotroickas rajonu. Gunas tēvu kā “bandītu” arestēja jau 1946. gadā, viņš 
mira cietumā, bet mātei kā “bandītu atbalstītājai” 1946. gadā piesprieda septiņus gadus 
ieslodzījumu nometnēs. Vecmāmiņa un mazā māsa nespēja sevi apgādāt un izdzīvot, tāpēc 
Guna, saņemot komandanta atļauju, devās pie viņām uz Tomskas apgabalu. Vecmāmiņa 
nomira 1953. gadā, Gunu un Skaidrīti no specnometinājuma uzskaites noņēma tikai 1958. 
gada 21. oktobrī (LVA, 1894. f., 1. apr., 2137. l.).

Deviņgadīgo Aiju Pāvulu 1949. gada 25. martā izsūtīja kopā ar vecākiem, radinieci un 
piecus gadus vecāko māsu Gaidu. Viņu galamērķis bija Tomskas apgabala Kolpaševas rajons. 
Nelīdzēja ne Aijas tēva Dāvida cīņas latviešu strēlnieku pulkā un jaunās padomju valdības 
sardzē Pēterburgā un vēlāk Maskavā, ne tas, ka viens no viņa dēliem dienēja Padomju armijā. 
Viņš bija “kulaks”, jo izmantojis algotu darbaspēku, sastāvējis aizsargu organizācijā, un tas 
bija pietiekams iemesls, lai izsūtītu ģimeni. Ģimeni no uzskaites noņēma 1955. gada 18. 
augustā. Ātrāk uz Latviju devās 13 gadus vecā Aija, jo saskaņā ar PSRS IeM 1954. gada 16. 
jūlija pavēli nepilngadīgie bērni to drīkstēja darīt (LVA, 1894. f., 1. apr., 5721. l.).

Tie ir dokumentu fakti, kurus papildina izstāstītās, pierakstītās un izrādē 
izdzīvotās atmiņas. Tas jau ir izsūtītā cilvēka stāsts ar atsevišķām spilgtām ainām, 
ar sarūgtinājumu, bailēm, bēdām un arī priekiem, jo viņi bija tik jauni.

veiksmīga bija Marta ideja – izrādes “skatuvi” iekārtot kāpņu laukumā arhīva 
ēkā Kurzemes prospektā 5. Izrādē tika izmantoti deportāciju raksturojošie arhīva 
dokumenti, fotogrāfijas, kuru māksliniecisko un tehnisko sakārtošanu, kā arī 
projekciju realizēja Guntis Švītiņš.
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Kā vienmēr ar lielu interesi, idejām, sniedzot padomus un atbalstu, darbojās 
arhīva direktore daina Kļaviņa.

26. martā notika pirmais lasījums “Tās dienas acīm” (nosaukums aizgūts no 
Ojāra vācieša grāmatas “Tās dienas acīm”), kurā trīs jauni cilvēki – režisors Marts 
Norenbergs, valmieras teātra aktrise Māra Siliņa un rīgas 84. vidusskolas 
11. klases skolniece Sabīne vilciņa – iejutās 1949. gada 25. martā izsūtīto jauno 
cilvēku – skolēnu Indriķa Liepiņa, aijas Pāvulas un studentes Gunas dauges 
stāstos. Martā, aprīlī un maijā lasījumos ieklausījās jauni cilvēki – Āgenskalna 
ģimnāzijas, rīgas 84. vidusskolas, rīgas valsts 1. ģimnāzijas un vairāki rīgas 
2. vidusskolas skolēni.

atsauksmes gan no skolēniem, gan no skolotājiem ir pozitīvas, un ļoti gribētos 
cerēt, ka darbs ar skolēniem, studentiem un skolotājiem turpināsies, ka mums 
izdosies arī nākošgad 1949. gada 25. marta deportācijas piemiņas laikā atjaunot un 
papildināt šos lasījumus, un ka šie lasījumiem kā veidam, kā skolēnus iepazīstināt 
ar Latvijas vēsturi, izmantojot arhīva dokumentus, ir nākotne.

Iveta Šķiņķe

latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce 
un valdes pirmā sēde

2009. gada 25. martā notika Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce. Biedrība ir 
dibināta 1997. gada 16. maijā. 2008. gadā Latvijas arhīvistu biedrībai bija 127 biedri. 
Tās valdes ilggadīgā priekšsēdētāja – Siguldas zonālā arhīva direktore Felicita 
raslava.

Kopsapulcē, ko vadīja arhīvists ainārs Bambals, piedalījās 77 biedrības biedri. 
darba kārtības galvenie jautājumi: 1) pārskats par Latvijas arhīvistu biedrības 
darbu 2008. gadā; 2) biedrības revīzijas komisijas ziņojums; 3) biedrības valdes 
un revīzijas komisijas vēlēšanas; 4) Latvijas valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 
gaita.

Latvijas arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētājas F. raslavas ziņojuma pirmā 
daļa bija veltīta valsts attieksmei pret arhīviem un arhīvistu darba vērtību un šīs 
attieksmes kritikai. viņa ļoti emocionāli uzsvēra, ka pēdējos gadus raksturo: “Tas, 
ka pastāvam, tas, ka kādus pāris gadus dzīvojām cilvēka cienīgu dzīvi, jo kapeiku 
vietā saņēmām latus, bet visvairāk ir nepanāktā. Šobrīd, kad mūsu valstī ir politisks 
un ekonomisks haoss, arī morālās vērtības ir zaudējušas lielkapitāla priekšā, jo 
varam ar smaidu melot televīzijā, solīt, aizmirst labākajā gadījumā, bet realitātē 
darīt tā kā valdošajiem un vadošajiem ierēdņiem ir izdevīgi.

arī arodbiedrības un kur nu vēl mazas nozares biedru grupa kā mēs nespēja 
stāties pretī vienā naktī izlemtam, par dzīrēs izraktās bedres piepildīšanu ar zemākā 
ešelona ierēdņu un tā saucamo valsts pārvaldes iestāžu darbinieku aldziņām. redz, 
arhīvos strādājošo ierēdņu vidējā alga ir aptuveni 8000–8500 latu gadā, turpretī 
valstij piederošajās akciju sabiedrībās tā ir mēneša alga. es arī droši vien “dziedātu 
citu dziesmu”, ja mana gada peļņa būtu 320 tūkstoši latu gadā kā Flika kungam.
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Tautsaimniecības uzlabošanā 19 gadu garumā neesam jutuši augstākā ešelona 
ierēdņu darbības augļus. Papīri tiek ražoti, burzīti mēnešiem pa atvilktnēm, radot 
aizņemtības un pārstrādāšanās iespaidu: pa ceļam no kabineta uz kabinetu tiek 
pazaudēti miljoniem latu, bet rezultāta kā nav, tā nav, un šobrīd esam tur, kur 
esam. Bankrots, – kā citādi tulkot situāciju, ka aizņemamies pie viena, lai atdotu 
iepriekšējam aizdevējam.

valdībai vajadzēja noteikt ienākumu griestus un aiz tās robežas visu ieskaitīt 
valsts budžetā, tad tur atrastos tie 285 miljoni, kurus tagad valdība aizņemas 
no 2. līmeņa pensiju fonda. Bet rūpes par pašu maciņu biezumu to, lūk, nepieļauj. 
Tāpēc griežam nost tam, kuram jau tāpat nav.

Smieklīgi, ka 19 gadus pēc brīvvalsts atjaunošanas esam novesti līdz stāvoklim, 
ka skolas jāslēdz, ka zinātne izčākstē, jo valstij īsti nav vajadzīga, ka informācijas 
saglabāšana var izrādīties nākotnē kaitīga politiskai elitei, ka valstij nav skaidra 
redzējuma, pat vīzijas, kurp virzīties. viss ir “ugunsgrēka dzēšana”. Kurš vairāk 
kliedz, tam atmet, bet, kurš klusē, to iemin vēl dziļāk.

Tautas prasība (gan referendumā, gan “lietussargu revolūcijā”) bija un ir 
samazināt varas ierēdņu skaitu ministrijās, padomēs un kupli sazēlušajās aģentūrās, 
kuras izveidotas, likvidējot vakances ministrijās, kancelejās u.c., bet reālā situācija, 
tā sacīt: “tie paši vēži tikai citās kulītēs”, jo veidoti jauni amati. Lūk, kur bija jārod 
risinājums, nevis samazināt tiešo darba izpildītāju skaitu un veicināt mazo ierēdnīšu 
“maciņu biezuma dziļumu”, bet gan darīt plānāku tautu nospiedošo birokrātu 
slāni, kuru darba rezultātus (izpēti, analīzi, pieredzes apguvi, dažādu nerealizētu 
programmu gatavošanu utt.) mēs īsti nejūtam.” 

raksturojot arhīvistu darba prioritātes, F. raslava norādīja: “Šobrīd tiek īstenota 
reģionālā reforma, kuras rezultātā darbību beigs vairāki simti pašvaldību, bāriņtiesu 
u.c. valsts deleģētās funkcijās veicošās iestādes, kuru dokumenti ir, neapšaubāmi, 
saglabājami kā kultūras mantojums. [..] Steidzamības kārtā arhīviem valsts 
glabāšanā jāpārņem sakārtoti un aprakstīti reorganizēto pašvaldību dokumenti. [..] 
Optimizējot arhīvu struktūras, ir samazināts strādājošo skaits, bet darba arhīvos 
nav mazāk.”

F. raslava atzina, ka šobrīd jautājumu par arhīvu nākotni ir vairāk nekā atbilžu 
uz tiem. Tāpat nav skaidrības par plānotās Latvijas arhīvu reorganizācijas norisi un 
tās ieguvumiem.

Sapulces dalībnieki Latvijas arhīvistu biedrības valdē ievēlēja dināru Ārnestu, 
aināru Bambalu, Līgu dimanti, Guntu drēziņu, reini Grīgu, Gati Karlsonu, 
Pēteri Klišu, Birutu Marksu, viju Ozolu, valdu Pētersoni, Ingūnu Slaidiņu, Ligitu 
veismani un Guntu zīrapi. Savukārt par biedrības revīzijas komisijas locekļiem 
ievēlēja Nonnu Jermakovu, daci Ozoliņu un anatoliju Ļvovu. Kopsapulce izteica 
pateicību ilggadējai valdes priekšsēdētājai Felicitai raslavai, kā arī valdes locekļiem 
Gunāram Mediņam un Birutai Marksai.

Sapulces turpinājumā Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls 
iepazīstināja ar Nacionālā arhīva struktūras shēmas projektu. Pēc ģenerāldirektora 
ziņojuma sākās debates. vairākkārtīgi skanēja ierosinājums, ka piedāvāto Nacionālā 
arhīva struktūru nepieciešams pilnveidot un pašreizējā variantā to iesniegt Saeimas 
komisijai nevajag. Nepieciešams arī sagaidīt valsts kancelejas audita slēdzienu un 
tad lemt par struktūru, jo tās projektam jābūt ekonomiski pamatotam. Tika izteikts 
priekšlikums sagatavot vēstuli Saeimai par arhīvu reorganizāciju. 
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debates noslēdzās ar ierosinājumu iesniegt Saeimas komisijai biedrības 
priekšlikumu, ka Nacionālā arhīva struktūrshēma ir pilnveidojama un izskatāma 
pēc funkcionālā audita slēdziena saņemšanas. No sapulcē palikušajiem 57 biedriem 
35 biedri balso par šo priekšlikumu, bet 22 biedri balsojumā atturas. 

Noslēgumā Latvijas arhīvistu biedrības sapulce nolēma: 1) lūgt Saeimas 
komisijai neizskatīt Nacionālā arhīva struktūrshēmas modeli līdz funkcionālā 
audita beigām; 2) Saeimai nosūtāmās vēstules sagatavošanu uzticēt valdai 
Pētersonei un Ingūnai Slaidiņai; 3) izveidot Latvijas arhīvistu biedrības darba 
grupu Nacionālā arhīva struktūrshēmas projekta izstrādei.

2009. gada 2. aprīlī notika Latvijas arhīvistu biedrības jaunievēlētās valdes pirmā 
sēde. Tajā par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Ingūnu Slaidiņu, bet par priekšsēdētāja 
vietniekiem – Guntu drēziņu un Gati Karlsonu. valdes sekretāres pienākumus 
uzticēja Birutai Marksai. 

Latvijas arhīvistu biedrības valdes sēdē tika apspriesta arī biedrības vēstule 
Saeimai un biedrības dalība Nacionālā arhīva struktūrshēmas projekta izstrādē. 
valdes locekļi vienojās, ka arhīvos strādājošajiem biedrības locekļiem ir jāizvirza 
kandidatūras darba grupai. Tika pieņemts arī lēmums izveidot biedrības 
mājaslapu.

Valda Pētersone


