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ARHĪVU DZĪVE

PIEREDZES APMAIŅA BJALISTOKAS VALSTS 
ARHĪVA JAUNAJĀ ĒKĀ

Pēdējos gados arvien asāk iezīmējas Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) infrastruk-
tūras stāvoklis kā viena no pamatproblēmām, kas kavē LNA attīstību un apdraud 
Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu. Problēmas risināšanai 2018. gada 
sākumā pēc LNA iniciatīvas izveidoja darba grupu, kurā darbojas LNA direktore Māra 
Sprūdža, direktora vietniece dokumentu saglabāšanas un pieejamības jautājumos 
Ingūna Slaidiņa, Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Jānis Belinskis, Kultūras 
ministrijas Investīciju un projektu nodaļas vecākā referente Ilze Zubova un Bibliotēku 
un arhīvu nodaļas vadītāja vietniece Līga Dimante, akciju sabiedrības “Valsts 
nekustamie īpašumi” Publiskā sektora klientu daļas B klientu vadītāja Agra Saviela, 
Attīstības projektu pārvaldes direktora vietniece Agra Ločmele, Energoefektivitātes 
projektu portfeļa vadības daļas vadītājs Jānis Ungurs un attīstības projektu vadītājs 
Ģirts Kindzulis. Darba grupas mērķis ir izstrādāt arhīva infrastruktūras attīstības 
koncepciju un radīt priekšnoteikumus tās īstenošanai. Laikā pēc darbības uzsākšanas 
darba grupas locekļi ir apsekojuši LNA rīcībā esošās ēkas, apkopojuši LNA un 
akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) rīcībā esošo informāciju par 
ēku uzturēšanas un attīstības izmaksām, izstrādājuši ēku attīstības scenārijus, top 
konceptuāls ziņojums par LNA infrastruktūras attīstību, ko iecerēts 2019. gada 
pavasarī virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Viens no darba grupas uzdevumiem ir iepazīties ar citu valstu pieredzi arhīva 
ēku būvniecībā un atjaunošanā. Izpētot situāciju tuvākās un tālākās Eiropas valstīs, 
ar nožēlu jāsecina, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā pēdējos 30 
gados nav uzcelta neviena valsts arhīva ēka. Mūsu tuvākie kaimiņi arhīvu sālsmaizi 
svinēja gluži nesen. 2017. gada sākumā atklāja jauno Igaunijas Nacionālā arhīva ēku 
Tartu, kas pašlaik var lepoties ar modernākās un labāk aprīkotās arhīvu ēkas godu 
Eiropā. 2018. gada sākumā durvis vēra rekonstruētā arhīva ēka Viļņā, kur mājvietu 
radis Lietuvas Valsts vēstures arhīvs un Lietuvas Galvenā arhīvista birojs. Pārbūves 
rezultātā ēka ieguvusi jaunu piebūvi glabātavu vajadzībām, kas atbilst augstākajiem 
dokumentu saglabāšanas un drošības standartiem. Grandiozu jaunu valsts arhīvu 
celtniecības programmu realizē Polijā. Iespēju robežās darba grupas locekļi organizē 
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darba braucienus uz jaunajām arhīvu ēkām, lai klātienē iepazītos ar to tehniskajiem 
risinājumiem un uzklausītu kolēģu pieredzi prasību izstrādē, būvniecības projektu 
realizācijā, arhīva pārvietošanā u.c. jautājumos. 2018. gada aprīlī apmeklējām Tartu, 
2018. gada decembra sākumā viesojāmies Polijā Bjalistokas Valsts arhīvā, kas tikai 
novembrī bija pabeidzis ievākšanos jaunuzceltā ēkā, un tā apmeklētājiem vēl nebija 
atvērta. Brauciena mērķis bija iepazīties ar Polijas valsts arhīvu infrastruktūras 
attīstības programmu, tās finansēšanas modeļiem un programmas ietvaros 
realizētajiem projektiem, apskatīt jaunuzcelto arhīva ēku, iepazīties ar tās tehniskajiem 
risinājumiem, kā arī dalīties pieredzē par arhīvu pārvietošanu un citiem ar arhīvu 
attīstību saistītiem jautājumiem.

Latviešu delegācijā bija ne tikai darba grupas locekļi – LNA, VNĪ un Kultūras 
ministrijas pārstāvji, bet braucienā piedalījās arī Finanšu ministrijas darbinieki. Tā bija 
lieliska iespēja informēt ministrijas pārstāvjus par LNA infrastruktūras problēmām, 
kas īpaši izcēlās salīdzinājumā ar Polijas sasniegumiem arhīvu attīstības jomā pēdējos 
desmit gados.

Latvijas delegāciju uzņēma Polijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora 
vietnieks Rišards Vojtkovskis (Wojtkowski), kas vizītes brīdī pildīja arī Polijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora pienākumus, un Bjalistokas Valsts arhīva 
direktors Dr. Mareks Ketliņskis (Kietlinski). Polijas kolēģu prezentētajā materiālā arī 
balstīts šis raksts. 

Iesākumam neliels ieskats par Polijas valsts arhīviem. Polijas valsts arhīvu sistēma 
veido 33 valsts arhīvi: trīs centrālie arhīvi – Centrālais seno aktu arhīvs, Moderno 
dokumentu arhīvs un Nacionālais digitālais arhīvs, 30 reģionālie arhīvi ar 40 filiālēm. 
Kopumā Polijas valsts arhīvos glabājas 340 000 plauktu metri arhīva dokumentu, par 
kuriem rūpējas vairāk nekā 1500 arhīvistu. Polijas valsts arhīvu sistēmas priekšgalā 
ir Polijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, kas ir pakļauta Kultūras un nacionālā 
mantojuma ministrijai. 

21. gs. pirmajā desmitgadē tika definētas Polijas arhīvu infrastruktūras galvenās 
problēmas:

– arhīva ēku nolietojums, 
– glabāšanas platību trūkums (nākamajos 25 gados jāpieņem vēl 580 000 lineāro 

metru arhīva dokumentu); 
– dokumentu ilgtermiņa saglabāšanai nepiemērots mikroklimats;
– ar arhīvu drošības sistēmām (ugunsdrošība, aizsardzība pret zādzībām, plūdiem 

utt.) saistītie riski.
Šo problēmu risināšanai Polijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija sāka arhīvu 

infrastruktūras investīciju programmas izstrādi un īstenošanu. 
Viens no pirmajiem soļiem bija rekomendāciju “Arhīva ēka” izstrāde, kas balstītas 

gan uz starptautiskajiem standartiem, gan dažādu valstu (Lielbritānija, Vācija, 
Amerikas Savienotās Valstis, Čehija, Spānija, Austrālija) būvniecības normatīviem un 
vadošajiem principiem arhīva glabātavu celtniecības jomā. 2015. gadā rekomendācijas 
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papildināja ar Polijas arhīvu pieredzi, un to jaunākā versija atrodama Polijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas mājaslapā.

Rekomendācijas “Arhīva ēka” satur:
– informāciju projektētājiem par arhīva funkcijām un uzdevumiem;
– arhīva ēkas funkcionalitāšu aprakstu, arhīva dalījumu funkcionālajās zonās un 

to pieejamību;
– informāciju par investīciju procesa posmiem un investīciju plānošanu;
– arhitektoniskos risinājumus, to iekļaušanos pilsētvidē;
– detalizētas prasības arhīva materiālu saglabāšanai un pieejamībai, glabātavu 

drošībai;
– prasības arhīva aprīkojumam glabātavās, darba un publiskajās telpās;
– mikroklimata prasības arhīvglabātavās;
– pielikumus (funkcionālās prasības komunikāciju tīkliem, savienojumiem, mate-

riāliem, aizliegto materiālu saraksti, kustības shēmas u.c.).
Arhīvu celtniecības programmu Polijā sāka realizēt 2010. gadā. Tā tiek pilnībā 

finansēta no Polijas valsts budžeta līdzekļiem. Katru konkrētā arhīva ēkas celtniecības 
projektu realizē arhīva direktors. 

Projekta sagatavošanās posmā definē prasības arhīva ēkas un gruntsgabala 
platībai, meklē atbilstošu nekustamo īpašumu pašvaldības vai valsts administrācijā, 
aprēķina nepieciešamās investīcijas un izstrādā investīcijas programmu. Tam 
seko gruntsgabala iegāde, arhitektoniskās koncepcijas izstrāde un projektēšanas 
un būvniecības iepirkuma prasību noteikšana, investīciju programmas projekta 
saskaņošana Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijā, finansējuma piešķiršana. 
Programmas realizācijas posms sākas ar iepirkuma organizēšanu, seko būvprojekta 
izstrāde un būvniecība, aprīkojuma iegāde. Paralēli pēdējā būvniecības stadijā uzsāk 
arhīva dokumentu sagatavošanu pārvešanai – fiziskā un mikrobioloģiskā stāvokļa 
izvērtēšanu, nepieciešamo darbību veikšana, lai to optimizētu. Projekta noslēdzošais 
posms ir arhīva dokumentu pārvešana.

Laikā no 2013. līdz 2018. gadam arhīvu ēku celtniecības programmas ietvaros 
Polijā uzceltas vai pārbūvētas un modernizētas 11 reģionālo valsts arhīvu ēkas Gožovā 
Velkopolskā, Zelona Gurā, Radomā, Belsko-Bjalā, Mendzihodā, Ļubļinā, Žešovā, 
Gdaņskā, Boleslavecā un Bjalistokā. 

2019. gadā plānotas investīcijas septiņos projektos – arhīva ēkās Krakovā, Ščecinā, 
Katovicē, Bidgoščā, Košalinā, Suvalkos un Poznaņā.

Bjalistokas Valsts arhīva vecā ēka atradās pilsētas centrā, vecpilsētā un bija izvietota 
bijušajās Braņicka kazarmās. Telpas bija šauras un novecojušas, neatbilda dokumentu 
saglabāšanas prasībām, nebija iespējas nodrošināt laikmetam atbilstošus apstākļus 
arhīva darbiniekiem, kā arī izstādīt arhīva dokumentus, rīkot popularizēšanas 
pasākumus, realizēt apmācību programmas. 

2008. gadā Bjalistokas arhīvu iekļāva Polijas valsts arhīvu investīciju programmā. 
2009. gadā tika nolūkots gruntsgabals jaunajai arhīva ēkai un uzsākts tā apmaiņas 
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process pret veco arhīva ēku. Tieši nekustamo īpašumu apmaiņas process bija 
visilgākais projekta realizācijas etaps, kas tika realizēts vairākus gadus un noslēdzās 
2015. gada 4. novembrī ar būvatļauju jaunās ēkas celtniecībai. Būvniecību uzsāka 
2016. gada augustā, un 2017. gada 29. decembrī tā bija pabeigta. Laikā līdz 2018. gada 
jūnijam iekārtoja un aprīkoja arhīva telpas, līdz oktobra beigām norisinājās arhīva 
dokumentu pārvietošana. 2018. gada oktobra beigās arhīva darbinieki sāka darbu 
jaunajā ēkā. Durvis apmeklētājiem jaunais arhīva atvēra 2018. gada decembrī.

Bjalistokas Valsts arhīvā tiek glabāti 1643 arhīvu fondi ar 333 tūkstošiem glabājamo 
vienību, kas aizņem aptuveni 4000 lineāro metru. Jaunajā arhīva ēkā, kuras kopējā 
platība ir 3633 m², ir 11 km plauktu ar iespēju tos paplašināt līdz pat 33 km, ar ko būtu 
jāpietiek dokumentu pieņemšanai vairāku desmitu gadu garumā.

Glabātavās, kas aprīkotas ar mobilajiem plauktiem, ir radīti optimāli apstākļi 
dokumentu glabāšanai drošības, mikroklimata un ekonomiskajā aspektā. Izmantotās 
iekārtas un sistēmas ļauj samazināt ekspluatācijas izmaksas, vienlaikus palielinot ēkas 
funkcionalitāti. Iespaidīga ir apkures un ventilācijas sistēma ar iespēju veikt attālinātu 
mikroklimata monitoringu un regulēšanu atsevišķi katrā arhīva telpā.

Jaunajās telpās līdz ar modernām glabātavām izveidoti mūsdienīgi biroji 
darbiniekiem, restaurācijas un digitalizācijas telpas, lasītava, bibliotēka, konferenču 
un izstāžu zāle. Tas ļaus arhīvam organizēt popularizācijas un izglītojošos pasākumus, 
kas adresēti reģiona iedzīvotājiem un visiem interesentiem par Podlases vēsturi.

Kopējā investīcija jaunā arhīva būvniecībā sasniedza vairāk nekā 20 miljonus 
poļu zlotu. Celtniecības finansējumu nodrošināja Kultūras un nacionālā mantojuma 
ministrija.

Bjalistokas Valsts arhīvs. Foto no arhīva mājaslapas https://copperconcept.org/en/references/
national-archive-bialystok-poland 
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Brauciena rezultātā darba grupas locekļi uzsvēra labās prakses piemērus, ko būtu 
vērts pārņemt arī Latvijā:

1) valstiska un kompleksa pieeja arhīva infrastruktūras attīstībai;
2) būvējot ēkas arhīvu vajadzībām, tiek izvirzīts princips, ka tām jābūt arhitektoniski 

augstvērtīgām ar inovatīviem risinājumiem;
3) plānojot esošo ēku pārbūvi vai jaunu būvniecību, glabātavas atdalīt no biroju 

korpusa, kas ļauj ievērot atvieglotas ugunsdrošības prasības. Tas paver iespēju 
ieekonomēt finanšu līdzekļus;

4) ja tiek būvētas vai arhīva vajadzībām pielāgotas ēkas, kā obligātu nosacījumu 
paredzēt iespēju attīstībai – laika gaitā palielināt vai piebūvēt papildu glabātavu 
platību.

Ingūna Slaidiņa

LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA ZINĀTNISKO 
LASĪJUMU PIRMĀ PIECGADE

2018. gada 26. oktobrī Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) telpās Rīgā, Slokas 
ielā 16, pulcējās ap simt pētnieku, atmiņas institūciju pārstāvju un vēstures interesentu, 
lai piedalītos LVVA 5. zinātniskajos lasījumos. Tā kā 2018. gadā atzīmējām Latvijas 
Republikas pastāvēšanas simto gadadienu, arī lasījumos uzmanība bija veltīta svētku 
tematikai – “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”. 

Konferences pirmos ievadvārdus teica zinātnisko lasījumu idejas autore Latvijas 
Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone. Viņa īsumā 
atskatījās uz zinātnisko lasījumu pirmo piecgadi, nosaucot plašo tematu loku, kas 
gadu gaitā ir apskatīti un publicēti lasījumu rakstu krājumos. Tāpat viņa atgādināja 
galveno nodomu, kādēļ tika uzsākta šāda tradīcija – popularizēt LVVA un citos arhīvos 
glabāto bagātīgo dokumentu klāstu, vienkopus pulcējot gan vēstures profesionāļus, 
gan amatierus, lai dalītos pieredzē, kas gūta arhīvu darbā, pastāstītu par dokumentu 
analīzes metodēm un izpētītiem notikumiem. 

Tas, ka pirms pieciem gadiem sāktais veiksmīgi turpinās, apliecina arī šī gada 
lasījumu programma. Pateicoties referentu daudzveidīgajām pētnieciskajām 
interesēm, ikvienam lasījumu klausītājam (un nākotnē arī žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
sērijā “Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi” lasītājam) bija iespēja 
apmierināt zinātkāri par to, kā dažādos gadsimtos mūsdienu Latvijas teritorijā notika 
gatavošanās svētkiem, kāda bija to norise un nozīme un kādas ir to atstātās liecības 
Latvijas arhīvu un muzeju krājumos.
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Otrais uzstājās Latvijas Universitātes profesors Dr. hist. Gvido Straube, uzsverot 
svētku un svinēšanas nozīmīgumu visas cilvēces vēsturē. Balstoties savā pieredzē, 
viņš teica, ka svētku dokumentēšana ir ļoti labi saglabājusies dažādos datu nesējos un 
daudzi no tiem vēl gaida īstos pētniekus. Lai iedrošinātu arī citus, G. Straube dalījās 
savos atklājumos un atskārsmēs, kas radušies, pētot Vidzemes konsistorijas fonda 
(LVVA, 233. f.) materiālus. Šajos dokumentos atklājas ne tikai cilvēciskās vājības, 
krogu ienākumi un alkohola lietošanas kāpumi un kritumi, bet tie arī parāda cilvēku 
attieksmi pret svētkiem un to atzīmēšanu.

Pirmā lasījumu sekcija bija veltīta hronoloģiski senākajam vēstures posmam 
17.–19. gs., un tajā ar priekšlasījumiem uzstājās Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, Dr. 
hist. Muntis Auns un Dr. hist. Mārīte Jakovļeva. A. Ivanovs referātā raksturoja Latvijā 
sagatavotās vēstures avotu publikācijas, kas uzskatāmas par arhīvistu un vēsturnieku 
“dāvanu” tautai un valstij svētkos. A. Ivanovs konstatējis, ka Latvijas historiogrāfijā 
un arheogrāfijā šāda rakstura darbi pirmo reizi parādījušies starpkaru periodā. 
Tā, piemēram, Latvijas Republikā šajā posmā tika izdotas dažādas jubilejas avotu 
publikācijas, darbi par godu vēsturniekiem viņu nozīmīgās dzīves gadadienās, 
atzīmējot valsts institūciju dibināšanas gadadienas u.c. Svētku svinēšana un to 
pieminēšana notika arī Latvijas padomju arheogrāfijā, vien mainot attiecīgos 

Latvijas Universitātes profesora Dr. hist. Gvido Straubes ievadvārdi, atklājot LVVA 
5. zinātniskos lasījumus. A. Bērziņas foto
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ideoloģiskos uzsvarus. Arī mūsdienu Latvijas arheogrāfijā atrodami darbi, kas 
veltīti svētkiem un svinēšanai – Latvijas Republikas proklamēšanas un atjaunošanas 
gadadienām, dažādu vēsturisku notikumu gadadienām, ievērojamu personību dzīves 
jubilejām u.c. Noslēgumā A. Ivanovs atzīmēja, ka, neraugoties uz to, ka svinēšana un 
pieminēšana kļūst oficioza un formāla, tomēr tā ir pati labākā dāvana, ko vēsturnieks 
var sniegt sev, savai valstij un sabiedrībai. 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks M. Auns sniedza ziņo-
jumu “Kristāmais vārds Latvijā 17.–19. gadsimtā: pētnieciskie un sociālie aspekti”. 
Saistošajā ziņojumā autors aplūkoja dažas kristāmā vārda izvēles īpatnības dažādos 
Latvijas novados un laika periodos. Tā klausītāji uzzināja, ka bērnu kristīšana 
katoļticīgajiem bija jāveic trīs dienu laikā, bet luterāņiem – 10 dienu laikā pēc bērna 
piedzimšanas, par kūmām izraugoties personas no tuvāko radinieku vidus. Kūmas 
ietekmēja bērna vārda izvēli, jo kristot parasti bērnam tika dots krusttēva vai 
krustmātes vārds. Šī paraža ietekmēja arī personvārdu variācijas, kas laika gaitā kļuva 
aizvien plašākas. Tā, piemēram, 1840. gadā Cesvaines draudzē populāri bija ap 40 
personvārdiem, bet 1900. gadā tie jau bija 95. 

Pirmo sekciju noslēdza Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un 
Latvijas Valsts vēstures arhīva pētniece M. Jakovļeva, referējot par tēmu “Svinības 
Kurzemes hercogu galmā pēc LVVA materiāliem”. Lai gan ir zināms, ka hercogistē 
tika atzīmēti dažādi svētki, tomēr to pētniecību apgrūtina fakts, ka daudzi dokumenti 
ir saglabājušies fragmentāri. Kā vislielākos svētkus hercogu galmā pētniece atzīmēja 
kāzas, kristības, dzīves jubilejas un augstu viesu uzņemšanas. 

Otro lasījumu sekciju atklāja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
pētnieks Dr. hist. Uldis Krēsliņš, nolasot referātu par 1. maija svinībām kā politiskās 
konfrontācijas dienu Latvijā, tuvāk apskatot 20. gs. 20. gadu sākuma pieredzi. Par 
nesaskaņu iemeslu 1. maijs kļuva pēc 1921. gada, kad Latvijas Republikas valdības 
un pašvaldības iestāžu svinamo dienu kalendārā kā oficiāla svinamdiena tika 
iekļauts 1. maijs. Līdz tam šis datums saistījās tikai ar strādnieku solidaritātes dienu, 
bet pēc 1920. gada 1. maija tā kļuva arī par dienu, kad atzīmēt Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces sasaukšanas dienu. Latvijas gadījumā šo divu svētku vienlaicīga 
atzīmēšana ieguva asas konfrontācijas raksturu, kurā tika pretstatītas ne tikai idejas un 
politiskie principi, bet arī fiziskās pārliecināšanas metodes. Asākās sadursmes notika  
1923. gada 1. maijā Rīgā, radot plašu rezonansi sabiedrībā un reakciju no atbildīgo 
iestāžu puses. No 1925. gada Satversmes sapulces svinības tika atzīmētas Esplanādē, 
bet sociāldemokrāti strādniekus pulcēja Grīziņkalnā. 

Turpinājumā Latvijas Kara muzeja direktores vietnieks pētniecības darbā Dr. 
hist. Juris Ciganovs iepazīstināja klātesošos ar referātu “Latvijas armijas (1919–1940) 
militārie svētki un tradīcijas: atspoguļojums Latvijas Kara muzeja krājumā”. Līdzās 
visām valstī oficiāli atzīmējamām svētku dienām Latvijas armijā atzīmēja “pulku 
gadadienas”, kas norisinājās pēc līdzīga scenārija – svinīga parāde, svētku mielasts 
un svētku balle. Starpkaru periodā karavīru vidē kā ļoti nozīmīgus un personiskus 
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svētkus uzskatīja Lāčplēša dienu, jo lielākā daļa paši bija piedalījušies Neatkarības 
karā.

Otrās sekcijas noslēgumā Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu 
centra pētniece Mg. hist. Kristīne Beķere referēja par 18. novembra atzīmēšanu  
trimdā – tradīciju, identitātes apliecinājumu un politisko manifestāciju. K. Beķere 
atzīmēja, ka Latvijas valsts proklamēšanas dienas atzīmēšana kā tradīcija ārpus 
Latvijas dzīvojošo latviešu vidū izveidojās jau starpkaru periodā. Tomēr daudz 
plašāku un dziļāku nozīmi šie svētki ieguva pēc Otrā pasaules kara, kad Rietumvalstīs 
uz dzīvi bija spiesti apmesties apmēram 120  000 latviešu. Trimdā 18. novembris 
kļuva par trimdinieku centrālajiem latviskajiem svētkiem, piedaloties arī kopienas 
mazaktīvākajiem dalībniekiem. Gadu gaitā izveidojās 18. novembra svinēšanas 
tradīcija, kuras kodolu veidoja svētku dievkalpojums, svinīgs svētku akts, koncerts ar 
tam sekojošu saviesīgu daļu atkarībā no rocības un iespējām. 

Noslēdzošo, trešo zinātnisko lasījumu sekciju atklāja Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Vēstures departamenta galvenā glabātāja Mg. hist. Gunta Baumane ar 
referātu “Latgalē tradicionāli svinēto svētku atspoguļojums UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajos Pieminekļu valdes vākuma 
fotonegatīvos”. Astoņi simti divi fotonegatīvi ir unikāla vēstures liecība, kuros fiksēts 
tradicionālais dzīvesveids vasarās Latvijas laukos, tā darba dzīve, ikdienas sadzīve 
un tradicionāli svinētie svētki. Īpaši veiksmīgi svētku svinēšanas tradīcijas fiksētas 
Latgales reģionā – Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķī, kuros ekspedīcijas 
norisinājušās no 1925. līdz 1927. gadam. Stāstījumu papildinot ar atbilstošām 
fotogrāfijām, referāta autore ļāva ikvienam konferences apmeklētājam redzēt, kā 
izskatījās Dagdā tradicionāli rīkotā Latgales romu salidojumā, pabūt kapu svētkos 
Rēzeknes apriņķa Makašēnu pagasta Kuļņevas kapsētā, līksmot Pēterdienas svinībās 
Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā un vēl citos godos. Fotonegatīvu kolekcijas 
precīzā datējuma un uzņemtās situācijas rūpīgā apraksta dēļ tā uzskatāma par vienīgo 
autentisko fotonegatīvu kolekciju, kas atspoguļo mērķtiecīgi un objektīvi veidotu 
vizuālu liecību dokumentāciju par tradicionālo dzīvesveidu Latvijā 20. gs. sākumā. 

Konferenci turpināja Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva speciāliste 
Ieva Nagle, vēstot par Jāņu svinēšanas fiksācijām kinodokumentos, tos papildinot ar 
atbilstošiem kino hroniku, kinožurnālu un dokumentālo filmu kadriem. Referente 
bija noskaidrojusi, ka starpkaru perioda Līgo svētku tradīcijas kinodokumentos 
ir maz fiksētas, savukārt ap 1942.–1944. gadu tapusī tematiskā kinohronika par 
Jāņiem izmantota arī vēlākos gados. Pēc padomju okupācijas Jāņu svinēšana 
fiksēta kinožurnālā “Padomju Latvija” 1954. gadā, bet šo svētku fiksācija vēlākos 
kino žurnālos trūkst saistībā ar svētku aizliegumu. Interesanti, ka 80. gados Līgo 
svētku dokumentēšana kļuva aizvien brīvāka un nepiespiestāka, kā piemēru minot 
dokumentālo filmu “Sirdsdaugava” 1987. gadā un Ivara Selecka dokumentālo filmu 
“Zolitūde”, kur fiksēta Līgo svētku svinēšana pilsētā 1990. gadā. 
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Ar aizraujošu referātu “Bērnu svētku tradīcijas Latvijā, 20. gs. sākums–1940. gads: 
ieskats LVVA dokumentos” 2018. gada lasījumus noslēdza LVVA galvenais arhīvists 
Mg. hist. Guntis Vāveris. Viņš iepazīstināja klātesošos ar svētku svinēšanas praksi un 
nozīmi dažādos varas posmos, kā arī sabiedrības pakāpenisko attieksmes maiņu pret 
bērnu, liekot pamatus tai izpratnei, kāda pastāv mūsdienās. Bērnu svētku svinēšana 
vispirms parādījās pilsētas vidē kā daļa no modernā laikmeta kultūras, kas sevī 
apvienoja dažādus izglītojoša rakstura uzdevumus ar mērķi sekmēt bērnu izaugsmi. 

LVVA 5. zinātnisko lasījumu noslēgumā klātesošie bija aicināti apmeklēt LVVA 
Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva ekspertes Dr. hist. Anitas 
Čerpinskas sagatavoto izstādi “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”. Izstādē 
apskatāmi dokumenti, kas tapuši laika posmā no 17. gs. līdz 20. gs. otrajai pusei un 
atspoguļo dažādu laiku svētku norišu piefiksējumus – Rīgas tirgotāja ielūgumu uz 
meitas kristībām 1696. gadā, Rīgas 700 gadu jubilejas izstādei sagatavotu ēdienkarti 
restorānā “Senā Rīga”, Rīgas pilsētas valdes sēdes protokolu par zaļumu izsniegšanu 
Nacionālās operas dekorēšanai 1937. gadā, kā arī fotoattēlus ar fizkultūriešiem  
1. maija svētkos Daugavas krastmalā, Līgatnes papīrfabrikas strādniekiem Līgo svētkos  
50. gados u.c. Pasākumu noslēdza 2017. gadā notikušo lasījumu “Vēstures lūzumpunkti 
un robežšķirtnes arhīvu dokumentos” referātu krājuma atklāšana. 

2018. gadā uz LVVA zinātnisko lasījumu pirmo piecgadi atskatījāmies arī mēs, 
lasījumu organizācijas grupa. Šo gadu laikā zinātniskie lasījumi ir ieguvuši regulāra 
pasākuma raksturu, un, atsaucoties uz prof. G. Straubes novērojumu,1 līdzās 
pamatfunkcijām LVVA ir veiksmīgi iesaistījies pētniecībā, pētniecības rezultātu 
aprobācijā un popularizācijā. 

Lai tas viss varētu notikt un attīstīties no gada uz gadu, sakām lielu paldies Latvijas 
Nacionālā arhīva administrācijai un Valsts kultūrkapitāla fondam par finansiālo 
atbalstu.

 Paldies visiem pētniekiem referentiem par izrādīto uzticību un iespēju LVVA kalpot 
par starpnieku jūsu pētījumu rezultātu nodošanā plašākai pētnieku un interesentu 
sabiedrībai. No 2014. līdz 2018. gadam zinātniskajos lasījumos ir nolasīti 50 referāti, 
uz kuru bāzes tapušie 33 pētījumi publicēti žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijas “Latvijas 
Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi” tematiskajos rakstu krājumos. Līdz šim 
interesentu grāmatplauktos nonākuši četri rakstu krājumi – “Rīga un rīdzinieki arhīva 
dokumentos” (2015. g.), “Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos” 
(2016. g.), “Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos”(2017. g.) un “Vēstures 
lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos” (2018. g.). 

Liela pateicība lasījumu klausītājiem, kuru kopskaits piecu gadu laikā skaitliskā ziņā 
sniedzas pāri 500. Uzticīgākie klausītāji pārstāv dažādas valsts, pašvaldību, pētniecības 
un atmiņas institūcijas – Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, 

1 Sk. Straube, G. Ievadvārdi. Grām.: Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos. Galv. red.  
V. Pētersone. [Rīga]: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017. 5. lpp.
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Latvijas vēstures institūtu, Ārlietu ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas 
Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un dažādu Latvijas 
pilsētu un novadu muzejus. 

Novēlot, lai arī turpmāk Latvijas Valsts vēstures arhīvs kalpo ne tikai par pētījumu 
avotu glabātāju, bet aizvien pārliecinošāk nostiprina pozīcijas pētniecībā un tās 
popularizācijā, uz tikšanos nākamajos zinātniskajos lasījumos 2019. gadā. 

Ineta Didrihsone-Tomaševska

LVVA zinātnisko lasījumu organizācijas grupa 2019. gada pavasarī. 
No kreisās: Aiga Bērziņa, Kārlis Zvirgzdiņš, Anita Čerpinska, Valda Pētersone,  

Ineta Didrihsone-Tomaševska un Enija Rubina. E. Rubinas foto 
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IZSTĀDE “SVĒTKI UN SVINĒŠANA ARHĪVU 
DOKUMENTOS” LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVĀ

2018. gada 26. oktobrī līdztekus Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīva (LVVA) zinātniskajiem lasījumiem “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” 
atklāta izstāde ar tādu pašu nosaukumu. Iepriekšējos divos gados izstādes bija 
pilnībā pakārtotas lasījumu referentu piedāvātajiem tematiem. Šogad arhīvs atkāpās 
no šīs tradīcijas un izstādē nolēma parādīt LVVA glabāto nacionālā dokumentārā 
mantojuma daudzveidību, kas saistīta ar svinēšanas tematiku un ir aktuāla Latvijas 
simtgades kontekstā, tomēr referentu tēmas dokumentu atlasē tika ņemtas vērā.

Izstādē materiāli sakārtoti pēc hronoloģiskā principa. Lai gan svētkus svinēja 
visos laikos, tomēr dokumentu par senākiem periodiem, protams, saglabājies mazāk 
nekā par nesenākiem vēstures posmiem. Izstādes sākumā izvietoti 17. gs. dokumenti 
un 18. gs. dokumenti no fondiem, kas saistīti ar Kurzemes un Zemgales hercogisti. 
Viens no senākajiem dokumentiem izstādē ir iespiests Rīgas tirgotāja Jirgena Berholta 
(Bercholt) ielūgums uz meitas Marijas kristībām 1696. gadā (LVVA, 4922. f., 2. apr., 
257. l., 1. lp.). Lai parādītu, ka arhīvā glabājas arī dokumenti, kas saistīti ar citu valstu 
vēsturi, izstādīts Drēzdenē 1719. gadā notikuša bruņinieku turnīra reglaments (LVVA, 
554. f., 3. apr., 40. l., 34. lp.). Interesants ir laikrakstā “Mitauische Zeitung” 1792. gadā 
publicētais Lielauces muižas zemnieku apsveikums latviešu valodā muižniekam Oto 
Frīdriham Zasam (Sass) 88 gadu jubilejā (LVVA, 1100. f., 13. apr., 1526. l., 61. lp.).

No materiāliem, kas saistīti ar Krievijas impērijas valdīšanas laiku, plaši 
izmantots Rīgas Melngalvju sabiedrības (4922. f.), Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes 
ģenerālgubernatora fonds (1. f.) un Materiāli par personām Rīgā un Baltijas provincēs 
(4011. f.). Ar krāšņumu un māksliniecisku noformējumu izceļas ielūgumi un 
ēdienkartes no Melngalvju sabiedrības 19. gs. otras puses pasākumiem. Uzmanību 
piesaistoša ir arī restorāna “Senā Rīgā” auksto ēdienu un dzērienu bilingvāla karte 
ar cenrādi no Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes 1901. gadā (LVVA, 1100. f., 13. apr.,  
221. l., 5., 6. lp.). Ir arī informatīvi bagātāki materiāli. Piemēram, no Vidzemes 
vicegubernatora Ivana fon Breverna (Brevern) 1853. gada vēstules Baltijas 
ģenerālgubernatoram Aleksandram Suvorovam (Суворов) uzzinām par Rīgas birģeru 
plānotajiem pasākumiem par godu Lielās ģildes nama 500 gadu svinībām (LVVA,  
1. f., 4. apr., 1595. l., 5., 6. lp.). Tas gan nebija saistīts ar konkrētas ēkas piederēšanu, bet 
gan ar pirmo tobrīd zināmo vēsturisko liecību no 1353. gada par to, ka ģildei ir savs 
nams. Svētki ietvēra ne tikai mielastu aptuveni 200 viesiem, ģildes un birģeru namu 
izgaismošanu un Rīgas “patriotu” galerijas veidošanu, bet arī pilsētas nabagu, bāreņu 
un karavīru pacienāšanu. Pats par sevi saprotams, ka no šī perioda ir saglabājies 
vairāk liecību par oficiāliem vai lielāku organizāciju rīkotiem pasākumiem nekā par 
privātām svinībām. Viens no nedaudzajiem lieciniekiem, kas tomēr ir sastopams 
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arhīvā, ir veltījuma dzejoļi par godu dažādiem notikumiem – dzimšanas dienām, 
kāzu gadadienām un radu ārzemju vizīšu noslēgumam. Šādus dzejoļus mēdza 
rakstīt arī par godu svarīgiem politiskiem vai vietēja mēroga notikumiem, un to 
autori varēja būt kā atzīti dzejnieki, tā vienkārši bērni. Jāpiemin arī Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva (LVKFFDA) devums izstādes veidošanā. Senākais 
izstādītais attēls fiksē skatu no Jāņu svinībām Kurzemē (LVKFFDA, 1. f., 83638N. l.).

Lielāks uzsvars izstādē likts uz Latvijas vēstures starpkaru posma dokumentiem, 
kas sadalīti trijās kopās.

1) Oficiālie valsts pasākumi.
Oficiālie svētki vienmēr veidojuši daļu sabiedrības dzīves. Izstādē tos reprezentē 

tādi materiāli kā, piemēram, Valsts prezidenta Gustava Zemgala svinīgā uzruna  
1928. gada 18. novembrī, kurā prezidents nozīmīgu akcentu licis uz valsts izveidošanās 
notikumiem un uzsvēris katra pilsoņa pienākumu godīgi strādāt Latvijas labā (LVVA, 
295. f., 1. apr., 903. l., 10. lp.). No Latvijas armijas štāba fonda (1474. f.) albumiem izlikti 
fotoattēli no 1919. gada militārās parādes Rīgā un Mātes Latvijas tēla atklāšanas Brāļu 
kapos 1929. gadā. Arī šeit ievietoti apsveikumi, ēdienkartes un ielūgumi, piemēram, 
ielūgums uz Igaunijas valsts vecākā Jiri Jāksona (Jaakson) 1925. gada 11. maijā rīkoto 
balli Virsnieku klubā par godu Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem (LVVA, 
6636. f., 4. apr., 20. l., 1., 24. lp.) Igaunijas politiķu viesošanās laikā Rīgā. 

Izstādes “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” vitrīna. Autore Anita Čerpinska. 
2018. gada 23. oktobris
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1916.–1917. gada Ziemassvētku kauju un kritušo latviešu strēlnieku piemiņas dienas rīcības 
komitejas paziņojums Rīgas pilsētas prefektam par piemiņas svētku rīkošanu. Rīga 

1923. gada 12. decembris. LVVA, 1376. f., 2. apr., 892. l., 686. lp.
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2) Biedrību un privātie svētki.
Šajā sadaļā eksponēti ielūgumi uz dažādiem pasākumiem – organizāciju un 

darba jubilejām, arī preses karnevālu. Šeit ļoti labi redzams, cik liela loma starpkaru 
posmā bija dažādu biedrību organizētiem sabiedriskiem pasākumiem. Ne velti LVVA 
glabāto biedrību fondu skaits mērāms simtos. Viens no paraugiem ir Latvijas bērnu 
draugu biedrības 1925. gadā organizēto Bērnu svētku programma, kurā iekļauta gan 
zinātniskā un izglītojošā, gan izklaidējošā daļa (LVVA, 2310. f., 1. apr., 344. l.). Rīgas 
pilsētas prefektam (1376. f., 2. apr.) sniegtie iestāžu un privātpersonu iesniegumi par 
pasākumu rīkošanu bieži ietver arī plānotās programmas, līdz ar to ir pētniecībai 
pateicīgs materiāls par Rīgas sabiedrisko dzīvi starpkaru posmā. Izstādē apskatāma 
arī Lielajā ģildē 1929. gadā notikušo Rīgas zvejniecības biedrības 525 gadu jubilejas 
svinību fotogrāfija (LVVA, 224. f., 1. apr., 2694. l.). Biedrība savu vēsturi saista ar Rīgas 
zvejnieku amatu, kura 1403. gada šrāgu kopija un citi ar amata darbību saistītie do-
kumenti glabājas LVVA. Pateicoties zvejnieku amata rūpēm gadsimtu garumā par tā 
darbību atspoguļojošo dokumentu saglabāšanu, zvejnieku amata vēsture ir pētniecībai 
pateicīgs temats salīdzinājumā ar citiem tā sauktajiem nevācu amatiem un nebirģeru 
sabiedrības slāņiem Rīgas sabiedrībā. 

No LVKFFDA krājumiem izstādīti vairāki kāzu foto un 1928. gada Zāļu tirgus 
krastmalā foto, kur redzama tagad vairs neeksistējoša apbūve un attiecīgā laika tērpu 
un aksesuāru daudzveidība (LVKFFDA, 1. f., 1108-4. l.). 

3) Svētki pēc 1934. gada.
Atsevišķa vitrīna veltīta tā sauktajiem Ulmaņlaikiem. Lai arī tajā atrodami 

tradicionālie ielūgumi uz pasākumiem un apsveikumi, tomēr ir redzamas pārmaiņas, 
ko ienesa šis laika periods. Apsveikuma rakstos Kārlim Ulamanim tautiskās tēmas 
uzsvērtas gan tekstos, gan noformējumā (LVVA, 5969. f., 1. apr.). Interesants doku-
ments ir 1936. gada Vienības svēktu skatuves būvprojekts arhitekta Oskara Krau-
zes izpildījumā (LVVA, 6343. f., 11. apr., 2. l., 20. lp.). Spilgti izgaismotu estrādi bija 
paredzēts veidot uz Daugavas vairākus metrus no krasta pretī Rīgas pilij. 15. maija 
vakarā uz tās bija jānorisinās uzvedumam “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” un jādzied 
31 korim.

Izstādi noslēdz neliels ieskats trimdas laika dokumentos, kas glabājas LVVA. 
Uzsvars likts uz dažādiem apsveikumiem, kas paši par sevi ir laikmeta liecinieki un 
parāda tautiski nacionālo noskaņu, kas valdīja vismaz daļā trimdinieku. Izstādīta arī 
Vispārējo dziesmu svētku simtgadei veltīta grāmata, kas izdota Ohaio ASV 1973. gadā 
(LVVA, 293. f., 1. apr., 1641. l.). Lai parādītu atšķirību svētku noskaņās tā paša laika 
Latvijā, izmantoti fotoattēli, kuros iemūžināti fizkultūrieši 1. maija svētkos krastmalā 
Rīgā, Salavecis Ziemas pavadīšanas svētkos Daugavpilī un meitenes pilngadības 
svētkos (LVKFFDA, 1. f., 33897N. l., 23963N. l., 107564N. l.).

Kopumā izstādē izvietots vairāk nekā 70 dokumentu, ieskaitot fotogrāfijas. No 
LVVA izmantoti 28 fondu materiāli.
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IZSTĀDE “THE END OF WORLD WAR I: DECISIVE 
TURN TOWARDS MODERN EUROPE”

2018. gadā apritēja 100 gadu kopš Pirmā pasaules kara beigām. Karš bija radījis ne 
tikai milzīgus postījumus un karojošo pušu dzīvā spēka zaudējumus, bet arī pilnībā 
mainīja Eiropas politisko karti. Uz sabrukušo impēriju drupām izveidojās daudzas 
jaunas valstis, tostarp arī visas trīs Baltijas republikas. Lai pieminētu šos notikumus, 
kā arī parādītu atšķirības dažādu valstu dibināšanas un veidošanās notikumos, Kauņas 
reģionālais valsts arhīvs (Lietuva) organizēja starptautisku izstādi “The end of World 

Izstādes atklāšanas bukleta titullapa



191ARHĪVU DZĪVE

War I: Decisive Turn Towards Modern Europe” (Pirmā pasaules kara beigas: izšķirošs 
pagrieziens pretī modernai Eiropai).

Izstādē piedalījās arhīvi no astoņām valstīm – Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Izstādē ir eksponēti dažādu valstu 
arhīvos uzkrātie dokumenti par Pirmā pasaules kara norisēm attiecīgās valsts 
teritorijā, šīs valsts nodibināšanu, kā arī to attīstības pirmajiem gadiem. Hronoloģiski 
izstāde aptver laiku no 1914. gada līdz 20. gs. 20. gadu pirmajai pusei.

Strukturāli izstādē par katru pārstāvēto valsti ir izveidots atsevišķs lielformāta 
plakāts, uz kura eksponēts aptuveni 20–30 dažādu dokumentu attēlu par attiecīgo 
valsti, kā arī īss ievads, kurā minētas būtiskākās norises attiecīgās valsts teritorijā 
konkrētajā laika posmā – karadarbība, ceļš uz neatkarību, valstiskuma pasludināšana 
un nostiprināšana u. tml. Bez tam ir izveidots arī atsevišķs plakāts, kas ilustrē Pirmā 
pasaules kara norises visu astoņu valstu teritorijās, šo valstu brīvības cīņas, kā arī 
pēckara dzīvi un problēmas. Uz šā kopējā plakāta ir eksponēti visu izstādes dalībvalstu 
dokumentu attēli. Izstādē ir eksponēti gan dažādi vēsturiski dokumenti, piemēram, 
neatkarības pasludināšanas akti, gan fotogrāfijas, piemēram, valsts dibinātāju attēli, 
kā arī priekšmetu attēli, piemēram, attiecīgo valstu naudas zīmes.

Uz plakāta, kas veltīts Latvijai, ir eksponēti Latvijas Republikas dibināšanas 
dokumenti – 1918. gada 18. novembra Latvijas Tautas padomes protokola melnraksts, 

Izstādes projekta vadītājs Kauņas reģionālā valsts arhīva direktors Gintars Dručkus atklāj 
izstādi. L. Dmuchovskas foto
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uzsaukums Latvijas pilsoņiem; lielinieku laika dokumenti – 1918. gada 23. novembra 
Latvijas Sociāldemokrātijas Centrālās komitejas Krievijas biroja protokols, 1920. gada 
12.  janvāra Latvijas Padomju valdības lēmums par evakuāciju uz Krieviju; Latvijas 
brīvības cīņu dokumenti – armijas vienību izvietojuma plāns, 1919. gada 29. decembra 
pavēle sākt Latgales atbrīvošanu; Latvijas valstsvīru – J.  Čakstes, K.  Ulmaņa, 
G.  Zemgala – un Satversmes sapulces prezidija fotogrāfijas, kā arī citi dokumenti. 
Dokumentus izstādes Latvijas sadaļai atlasīja un komentēja Latvijas Nacionālā arhīva 
vecākais eksperts Gints Zelmenis. Visu izstādes veidošanā iesaistīto valstu plakātu 
vizuālo noformēšanu un izgatavošanu veica Lietuvas puse.

Izstāde tika atklāta 2018.  gada 13.  novembrī Kauņā Vītauta Dižā Kara muzejā. 
Atklāšanas pasākumā piedalījās tās veidotāji, Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas arhīvu vadītāji vai to vietnieki, kā arī 
citi viesi un muzeja apmeklētāji.

Lielākā daļa izstādē eksponēto dokumentu un fotogrāfiju ir labi zināma attiecīgo 
valstu vēsturnieku vidū, taču starptautiskas izstādes formāts ļauj ar šiem dokumentiem 
iepazīstināt plašāku publiku, to skaitā arī citās valstīs, tā veicinot izpratni par 
procesiem, kas pirms 100  gadiem radīja apstākļus jaunu valstu dibināšanai, un šo 
valstu likteni pirmajos to pastāvēšanas gados.

Gints Zelmenis

Izstādes darba grupa un Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un 
Ukrainas arhīvu vadītāji. L. Dmuchovskas foto
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LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA 
VALSTS SIMTGADES PROGRAMMAS IZSTĀDES

Latvijas valsts simtgades programmā kā atsevišķs virziens tika iezīmēts 
Latvijas draugi un kaimiņi – Latvijas sadarbības projekti ar valstīm, kas arī svinēja 
simtgades. Viena no tām bija Somijas Republika, kas valstisko neatkarību pasludināja  
1917. gada 6. decembrī. Kā viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, atzīmējot 
Latvijas Republikas un Somijas Republikas simtgadi un atceroties vēsturiskos 
notikumus, kas vieno abas valstis, tapusi izstāde “Somu jēgeri Latvijā”. Izstādi 
veidojis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Somijas Nacionālo arhīvu, Liepājas 
Svētās Trīsvienības katedrāli, 27. somu jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrību, 
Somu jēgeru muzeju un Somijas Republikas vēstniecību Latvijā.

Izstāde iepazīstina ar somu nacionālās militārās vienības − somu jēgeru vēsturi, 
kā arī sniedz ieskatu Somijas vēsturē laikā, kad tā atradās Krievijas impērijas sastāvā 
līdz pat Somijas valsts proklamēšanai, un Latvijas un Somijas kā neatkarīgu valstu 
attiecībās.

Nozīmīgs vēsturisks fakts, kas saista Latviju un Somiju, ir somu jēgeru atrašanās 
Latvijā Pirmā pasaules kara laikā. Somu jēgeri bija Vācijas impērijas karaspēka vienība, 
ko veidoja no Somijas izbraukuši brīvprātīgie un kas 1916.−1917. gadā piedalījās 
Pirmā pasaules kara kaujās Latvijas teritorijā. 1918. gada 13. februārī somu jēgeri 
Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē zvērēja uzticību Somijas valdībai un pēc tam 
atgriezās dzimtenē. Atzīmējot šī notikuma simtgadi, Liepājā 2018. gada 13. februārī 
notika somu jēgeru svinīgā zvēresta un karoga iesvētīšanas 100 jubilejas svinības, 
kuru ietvarā tika eksponēta izstāde “Somu jēgeri Latvijā”.

Izstāde tika svinīgi atklāta 2018. gada 13. februārī Liepājas koncertzāles “Lielais 
dzintars” mākslas telpā “Civita Nova”. Svinīgajā atceres pasākumā ar uzrunām 
piedalījās Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Somijas aizsardzības 
ministrs Jusi Nīniste (Niinistö), Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens (Kantanen), 
27. somu jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrības pārstāvis ģenerālis Perti 
Lātikainens (Laatikainen) un Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža.

Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens izstādes atklāšanas uzrunā atzīmēja, ka 
Somijas svētku gada moto bija KOPĀ. “Esmu gandarīts, ka arī mums šeit, Latvijā, 
bija iespēja daudzos pasākumos svinēt Somijas neatkarības simtgadi KOPĀ ar mūsu 
Latvijas draugiem.” 

Somija aizsardzības ministrs Jusi Nīniste uzsvēra jēgeru lomu Somijas valsts 
vēsturē un to saikni ar Latviju, it īpaši Liepāju: “Gandrīz pēc pusgada frontē bataljons 
tika nosūtīts uz Lībavu – tagadējo Liepāju. Daudzi jēgeri ticēja, ka jau drīz atgriezīsies 
mājās. Ilgas pēc tēvzemes kļuva gandrīz nepanesamas, jo Pirmais pasaules karš 
turpinājās jau ceturto gadu. Drīzā atgriešanās mājās tomēr palika tikai sapnis, un 
Liepāja kļuva par somu jēgeru mājām gandrīz uz gadu. Šeit viņi pieslīpēja savas 
prasmes – tika iegūtas zināšanas, kas viņiem bija nepieciešamas tieši Somijā.”
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Latvijas Nacionālā arhīva izstādes “Somu jēgeri Latvijā” atklāšanas laikā Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” mākslas telpā “Civita Nova” 2018. gada 13. februārī

Latvijas Nacionālā arhīva izstādes “Somu jēgeri Latvijā” atklāšana Somijas Nacionālajā arhīvā, 
atzīmējot  Latvijas valsts simtgadi 2018. gada 20. novembrī.  Izstādi atklāj Somijas Nacionālā 

arhīva direktors Jusi Nuorteva
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Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža savā uzrunā teica, ka izstāde ir 
iespēja uzzināt vienam par otru vairāk kā kaimiņiem un meklēt jaunus saskarsmes 
punktus, kā arī norādīja uz to, ka izstādes mākslinieciskajā noformējumā simboliski 
izmantoto somu tautas eposa “Kalevala” un latviešu nacionālā eposa “Lāčplēsis” 
ilustrāciju autors ir latviešu mākslinieks Ģirts Vilks. 

Atceres pasākuma noslēgumā koncertzālē “Lielais dzintars” notika koncerts 
“Latvija – 100 – Somija”, kurā piedalījās Somijas Aizsardzības spēku gvardes orķestris 
un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestris.

2018. gada maijā izstāde “Somu jēgeri Latvijā” tika eksponēta Tallinas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā, bet 2018. gada jūnijā–septembrī sadarbībā ar Somu jēgeru 
muzeju Kauhavā – Kauhavas Tekstila un nažu muzejā. 

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada novembrī izstāde tika atvērta Somijas 
Nacionālajā arhīvā Hesinkos. Izstādes atklāšanā uzrunas teica Somijas Nacionālā 
arhīva direktors Jusi Nuorteva (Nuorteva), Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra 
Sprūdža, Latvijas Republikas vēstniece Somijas Republikā Kristīne Našeniece, kā 
arī 27. jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrības pārstāvis ģenerālis Sami Sihvo 
(Sihvo). 

Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece izstādes atklāšanā uzsvēra: “Izstāde, 
pirmkārt, dod iespēju vairāk uzzināt par vēsturi, kas vieno mūsu tautas. Otrkārt, tā 
notiek novembrī, kad katru gadu mēs svinam neatkarības enerģiju un spēku. Šogad 
mēs svinam arī Latvijas valstiskuma nepārtrauktību nu jau 100 gadus. Un, treškārt, šī 
izstāde mums atgādina par to, cik svarīgi ir strādāt mieram. Katru dienu. Lai veicinātu 
mieru pirmkārt un galvenokārt ir jāstiprina Eiropas projekts, kam pieder gan Somijas, 
gan Latvijas tautas.”

Izstādē izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva, Somijas Nacionālā 
arhīva, 27. jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrības, Somu jēgeru muzeja, Jēgeru 
fonda, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
un Somijas Republikas vēstniecības Latvijā, dodot iespēju apmeklētājiem vienkopus 
apskatīt ļoti plašu materiālu klāstu. Izstādi papildina kinohroniku kadri no Latvijas 
Nacionālā arhīva un Jēgeru fonda. Izstādes māksliniecisko noformējumu veidojusi 
Latvijas Mākslinieku savienības biedre Dace Māra Kokina.

Atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, ir tapusi arī Latvijas Nacionālā 
arhīva izstāde “Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi!” sadarbībā ar Lietuvas 
Centrālo valsts arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu, Polijas Tautas piemiņas institūtu 
un Somijas Nacionālo arhīvu. 

Vēsturisko liecību izstāde “Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi!” veltīta Latvijas 
valsts tapšanai, kontekstā parādot kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju, kā arī Poliju un 
Somiju, kas 2017.–2018. gadā svinēja savu valstu simtgades jubilejas. Jauno valstu 
gatavība sekmīgi izmantot radušos ārpolitiskos un iekšpolitiskos apstākļus bija ilga 
vēsturiska suverenizācijas procesa likumsakarīgs noslēgums.
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Latvijas Nacionālā arhīva izstādes “Mēs gribam būt brīvi, mēs 
būsim brīvi” atklāšanā Varšavā 2019. gada 9. janvārī Polijas Tautas 

piemiņas institūta Izglītības centrā sadarbībā ar Polijas Tautas 
piemiņas institūtu. Izstādes svinīgās atklāšanas viesus uzrunā 

Latvijas Nacionāla arhīva direktore Māra Sprūdža

Latvijas Nacionālā arhīva izstāde “Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim 
brīvi” Varšavā 2019. gada janvārī Polijas Tautas piemiņas institūta 

Izglītības centrā



197ARHĪVU DZĪVE

Izstādes svinīgā atklāšana notika Lietuvas Nacionālajā Martina Mažvīda bibliotēkā 
Viļņā 2018. gada 12. novembrī. Ar atklāšanas runām uzstājās Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Einars Semanis, Latvijas Nacionāla arhīva direktore Māra Sprūdža, Lietuvas galvenais 
arhīvists Dr. Ramojus Kraujelis (Kraujelis), ieskatu izstādē apskatīto vēsturisko 
notikumu nozīmē sniedza Dr. hist. Ainārs Lerhis.

Vēstnieks Lietuvā Einārs Semanis atgādināja, ka izstādē aptvertie vēstures notikumi 
uzskatāmi demonstrē un atgādina, ka valsts neatkarība nav garantēta – tā ir jāizcīna, 
jāveido, jāsargā un jāstiprina.

Dr. hist. Ainārs Lerhis, iepazīstinot ar izstādi, akcentēja, ka 2017. un 2018. gads ir 
ļoti svarīgi gadi visām piecām valstīm, simtgažu svinēšanas pasākumus sākot Somijā 
2017. gada decembrī un beidzot tos Polijā un Latvijā 2018. gada novembrī. “Pirmā 
pasaules kara beigās 1917. un 1918. gadā vieni no atslēgas vārdiem pasaules diplomātijā 
bija “nāciju pašnoteikšanās tiesības”. Šodien, mūsu suverēno valstu 100. gadadienu 
laikā, mēs atkal atgriežamies pie savas izcelsmes, un daļu no šīs informācijas mēs 
varam aplūkot šajā izstādē. Galvenie fakti un dokumenti, kas ir svarīgi katras mūsu 
piecu valstu vēsturē, šodien raugās uz mums.”

Izstāde Varšavā tika atklāta 2019. gada 9. janvārī Polijas Tautas piemiņas institūta 
Izglītības centrā. Izstādes atklāšanā piedalījās prof. Jeržijs Eislers (Eisler), Polijas 
Tautas piemiņas institūta Varšavas nodaļas direktors Dr. Jaroslavs Šareks (Szarek), 
Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars, Lietuvas vēstnieks Polijā Eduards Borisovs 
(Borisovas), Igaunijas vēstnieks Polijā Juka Halkilahti (Halkilahti), Polijas Ārlietu 
ministrijas Publiskās diplomātijas un Kultūras departamenta direktors Mihals 
Mazureks (Mazurek), Latvijas Nacionāla arhīva direktore Māra Sprūdža un Varšavas 
pilsētas Valsts arhīva direktors Rišards Vojtkovskis (Wojtkowski).

Jaroslavs Šareks savā uzrunā pieminēja Baltijas valstu un Polijas sarežģīto ceļu 
uz neatkarību, kā arī uzsvēra savstarpējās sadarbības nozīmi, lai sasniegtu kopējos 
mērķus. Šī izstāde ir kā veiksmīgas sadarbības piemērs starp tajā aplūkoto valstu 
atmiņas institūcijām. 

Lietuvas vēstnieks Polijā Eduards Borisovs savā uzrunā uzsvēra, ka, atzīmējot 
neatkarības simtgades, nedrīkst aizmirst piecus gadu desmitus ilgo padomju 
okupāciju Baltijas valstīs. Mūsu valstu sāpīgā vēsturiskā pieredze liecina, ka mums 
jāatceras sava vēsture un jābūt drošiem, ka jaunā paaudze nav aizmirsusi pirms simt 
gadiem notikušo. 

Izstāde tapusi sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas atmiņas 
institūcijām. Tajā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Lietuvas Centrālā Valsts arhīva, 
Lietuvas Valsts vēstures arhīva, Igaunijas Nacionālā arhīva, Tallinas pilsētas arhīva, 
Polijas Tautas piemiņas institūta, Somijas Nacionālā arhīva, Latgales kultūrvēstures 
muzeja, Valkas novadpētniecības muzeja, Helsinku pilsētas muzeja un 27. jēgeru 
bataljona tradīciju kopšanas biedrības. Izstādi papildina kinohroniku kadri no 
Latvijas Nacionālā arhīva un Lietuvas Centrālā Valsts arhīva. Izstādes māksliniecisko 
noformējumu veidojuši Mākslinieku savienības biedre Dace Māra Kokina un 
mākslinieks Rūdolfs Kokins.

Antra Mazūra, Meldra Usenko


