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Rakstā aplūkota Pirmā pasaules kara laikā no Latvijas teritorijas uz Iekškrieviju izvesto 
arhīvu reevakuācija, kas norisinājās no 1917. līdz 1933. gadam. Izmantojot Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālus, pētījumā aplūkota reevakuācijas norise un 
rezultāti, īpaša uzmanība pievērsta Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva dokumentu reevakuācijai, 
kuru atgūšanas mēģinājumi aizsāka reevakuācijas procesu un ļauj izsekot tā galvenajiem 
posmiem un ar to saistītajām problēmām. Neraugoties uz arhīvu evakuācijas laikā nodarītiem 
postījumiem un neskaitāmām grūtībām, kas radās, dokumentus nogādājot Latvijā, atgūtie 
arhīva materiāli kļuva par svarīgu Valsts arhīva krājuma daļu, palīdzēja risināt dažādus valsts 
pārvaldes jautājumus un atjaunot organizāciju un iestāžu darbību. 
Atslēgvārdi: arhīvu reevakuācija, Latvijas–Krievijas Reevakuācijas komisija, Arnolds Feiereizens, 
Juris Vīgrabs, Rīgas pilsētas vēsturiskais arhīvs, Pirmais pasaules karš, Padomju Krievija.

Pirmā pasaules kara laikā no Latvijas teritorijas izvesto arhīvu reevakuācija 
skatīta vien nedaudzos pētījumos,1 tomēr tas bija nozīmīgs process, kas ļāva 
Latvijā atgriezties nenovērtējamām kultūrvēsturiskām vērtībām un sakārtot 
dažādas valsts pārvaldes jomas. Bijušo Krievijas impērijas iestāžu arhīvi 
saturēja informāciju par Latvijas iedzīvotāju īpašumtiesībām, civilstāvokli, 
izglītību un citiem būtiskiem juridiskiem jautājumiem. Tomēr arhīvu 
reevakuācija nenotika pilnā apmērā gan evakuācijas laikā radīto postījumu, 
gan reevakuācijas procesa īpatnību dēļ. Tādēļ rakstā aplūkota arhīvu 
reevakuācijas gaita un rezultāti, kas atklāj reevakuācijas panākumus un 
sniedz priekšstatu par Pirmā pasaules kara laikā arhīviem nodarīto postījumu 
apmēriem, kas vēl mūsdienās ļauj izskaidrot dažādu Latvijas Valsts vēstures 
arhīva fondu sastāva iztrūkumus.
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Arhīvu evakuācija

Sākoties Pirmajam pasaules karam 1914. gadā, Krievijas impērijā aktuāls 
kļuva jautājums par pierobežas teritoriju evakuāciju. 1914. gada rudenī tika 
publicēti noteikumi par guberņas un apriņķa iestāžu īpašumu, to skaitā 
arhīvu izvešanu. Obligāti evakuējami bija primāras nozīmes dokumenti, kas 
bija paredzēti mūžīgai glabāšanai, ar karu saistītie dokumenti un iespēju 
robežās ienākošie un izejošie raksti, galda reģistri, arhīvu reģistri un tekošā 
sarakste.2 Praksē pamatā kopā ar iestādēm izveda dokumentus par pēdējiem 
50 to darbības gadiem. 1915. gadā tika izdota virkne precizējošu norādījumu, 
tomēr, neraugoties uz tiem, arhīvu evakuācija no Latvija teritorijas uz 
Iekškrieviju notika haotiski un atkarībā no kara apstākļiem.

Pirmais 1914. gada rudenī no Rīgas uz Rjazaņu tika nosūtīts vēsturiskais 
Zviedru ģenerālgubernatoru arhīvs. 1915. gada sākumā steigā evakuēja 
Kurzemes guberņas iestādes un to arhīvu daļas. Tos dokumentus, ko nebija 
iespējams izvest, dažos gadījumos iznīcināja, piemēram, daļu Kurzemes 
guberņas žandarmērijas pārvaldes arhīva.3 1915. gada aprīlī karadarbība 
sasniedza Kurzemi, un, vācu karaspēkam strauji virzoties uz priekšu, vasarā 
tika uzsākta drudžaina Vidzemes iestāžu un to dokumentu evakuācija.  
1915. gadā evakuēja arī Vitebskas guberņas Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes 
apriņķa iestādes un to arhīvus.4

Uz Iekškrieviju daļēji vai pilnīgi izveda valsts iestāžu, tiesu, pilsētu un 
apriņķu policiju, apriņķu ārstu, pagasta valžu, pasta un telegrāfa nodaļu, 
dzelzceļu valdes, mežniecību, baznīcu, mācību iestāžu, banku, krājaizdevu 
sabiedrību u.c. iestāžu un organizāciju dokumentus. Liela daļa arhīvu nonāca 
Tērbatā un Maskavā, bet pārējie tika izkaisīti pa visu Krieviju, nokļūstot vairāk 
nekā 40 pilsētās.5 Vairāki arhīvi vienlaikus bija izvietoti dažādās pilsētās, bet 
citi vairākkārt pārvesti, kas nenovēršami radīja zaudējumus to sastāvam, ko 
vairoja arī nereti sliktie glabāšanas apstākļi. Šāda vairākkārtēja pārvietošana 
un sadalīšana skāra Kurzemes guberņas iestāžu arhīvus. 1915. gadā tie bija 
nogādāti Tērbatā, bet 1917. gadā daļu no tiem kopā ar iestādēm pārveda uz 
Kazaņu, kur tie glabājās Jāņa Čakstes dzīvoklī, kurš šajā laikā bija iecelts par 
Kurzemes guberņas komisāru. J. Čakstem atgriežoties Latvijā, arhīvi palika 
likteņa varā, un vēl 1927. gadā Latvijas iestādēm bija zināms tikai tik daudz, 
ka tie vēlāk bija nonākuši kādas mājas pagrabā.6 
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Vairāki no Latvijas teritorijas izvestajiem arhīviem gāja bojā pilsoņu karā, 
tā Rīgas–Valmieras apriņķa miertiesnešu plēnuma arhīvu saskaņā ar vēlāk 
padomju iestāžu sniegtajām ziņām “baltie” bija pārdevuši makulatūrā.7 

Sākoties valsts iestāžu un to arhīvu evakuācijai, izskanēja iecere 
arī par Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva nogādāšanu drošākā vietā.  
1882. gadā izveidotais pilsētas arhīvs glabāja bijušās Rīgas rātes un tai pakļauto 
institūciju dokumentus, to skaitā dažas no vecākajām dokumentu kolekcijām 
Baltijā. 1915. gada 26. augustā Iekšlietu ministrija izdeva norādījumus par 
pilsētas arhīva izvešanu vai gadījumā, ja tas nebūtu iespējams, 13. un 14. gs. 
krievu dokumentu evakuāciju,8 kas ietilpa dokumentu kopumā Moscovitica-
Ruthenica. Pret pilnīgu arhīva aizvešanu 31. augusta pilsētas valdes sēdē 
iebilda Rīgas pilsētas galva Vilhelms fon Bulmerinks (Bulmerincq), norādot, 
ka tas būtu nevēlami un šajos apstākļos neiespējami, jo arhīva evakuācijai 
būtu nepieciešami apmēram 30 dzelzceļa vagoni. Pilsētas valde uzdeva 
pilsētas arhivāram Arnoldam Feiereizenam (Feuereizen) kopā ar Vidzemes 
guberņas pilsētu lietu komisijas locekli M. Čulkovu (Чулковь) izstrādāt plānu 
par atsevišķu arhīva daļu aizvešanu.9 Rezultātā M. Čulkovs bija ar mieru 
evakuēt tikai krievu dokumentus.

No 29. augusta līdz 1. septembrim A. Feiereizens, klātesot M. Čulkovam, 
sastādīja prom vedamo dokumentu sarakstu, kas ietvēra septiņdesmit 
četras arhivālijas par laiku no 13. līdz 14. gadsimtam. Dokumentus iepakoja 
metāla kastē, un 5. septembrī A. Feiereizens tos nogādāja Pēterburgā Zinātņu 

Arnolds Feiereizens. 
LVVA, 3234. f., 33. apr., 74634. l.
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akadēmijas rokrakstu nodaļā.10 Pēc akadēmijas pieprasījuma 19. septembrī 
Iekšlietu ministrija izdeva jaunus norādījumus arī par citu Rīgas pilsētas 
vēsturiskajā arhīvā esošo krievu dokumentu evakuāciju uz Krieviju.11 No  
1. līdz 3. oktobrim tika sastādīts jauns saraksts ar 54 dokumentiem par laiku 
līdz 18. gs., un 9. oktobrī A. Feiereizens tos atkal nogādāja Pēterburgā.12 

Arhīvu evakuācija uz Krieviju nelielā apjomā norisinājās arī 1919. gadā, 
kad līdz ar padomju iestāžu arhīviem, lielinieku spēkiem atkāpjoties uz 
Krieviju, tika aizvesti arī Latgales kredītiestāžu dokumenti.13

Arhīvu reevakuācija 1917.–1919. gadā

1917. gadā vācu karaspēks ieņēma visu Latvijas teritoriju. Jaunie 
apstākļi aktualizēja jautājumu par arhīvu reevakuāciju, kam bija gan 
kultūrvēsturiska nozīme, gan tie bija nepieciešami zemes pārvaldes 
jautājumu sakārtošanai. Pirmais, kas vērsa vācu iestāžu uzmanību uz arhīvu 
reevakuācijas nepieciešamību, bija Rīgas pilsētas arhivārs A. Feiereizens, 
kurš bija arī Baltijas senatnes un vēstures pētītāju biedrības priekšsēdētājs 
un viens no erudītākajiem Baltijas arhīvu pārzinātājiem. 1917. gada decembrī  
A. Feiereizens sagatavoja plašu ziņojumu Rīgas ķeizariskās guberņas 
pārvaldei par arhīviem, ko būtu vēlams reevakuēt no Krievijas, uzskaitot 
tajā no Latvijas un Igaunijas teritorijas pirms un kara laikā evakuētās 
vērtības un Krievijas centrālo iestāžu arhīvu daļas.14 1918. gada 15. janvārī 
Rīgas ķeizariskās guberņas pārvalde ziņojumu iesniedza Austrumu 
frontes virspavēlniekam.15 Ziņojums bija sagatavots īstajā laikā, jo vācu 
okupācijas iestādes, tuvojoties Vācijas un Padomju Krievijas miera sarunām, 
pašas sāka interesēties par kultūras vērtību reevakuāciju. 1918. gada  
31. janvārī Austrumu frontes virspavēlniecība nosūtīja vēstuli Vācijas Ārlietu 
ministrijai, kurā aicināja jautājumu par kultūras vērtību atgriešanu skatīt 
miera sarunās.16 Baltijas militārajām un civilajām pārvaldēm savukārt tika 
nosūtīts pieprasījums iesniegt detalizētus sarakstus ar reevakuējamajām 
vērtībām.17 1918. gada 3. martā noslēgtajā Brestas miera līgumā kultūras 
vērtību reevakuācija tomēr nebija skarta.

Negaidot vācu varas iestāžu rīcību, A. Feiereizens turpināja rūpēties par 
arhīvu reevakuāciju. Vislielākās iespējas bija atgūt uz Tērbatu evakuētos 
arhīvus, tādēļ 1918. gada vasarā pēc A. Feiereizena lūguma bijušais 
Vidzemes guberņas valdes arhivārs Vladimirs Savernajevs (Саверняев) 
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ievāca informāciju par Tērbatā nonākušajiem arhīviem. 1918. gada 1. jūnijā  
A. Feiereizens ķeizariskās guberņas pārvaldei iesūtīja ziņojumu, kurā 
informēja par arhīvu glabāšanas sliktajiem apstākļiem, un aicināja uzsākt 
arhīvu reevakuāciju, piesaistot armijas palīdzību. Viņš pats bija gatavs 
uzraudzīt arhīvu pārvešanas procesu un to iekārtošanu Rīgas pilī.18  
1918. gada 3. jūnijā ķeizariskās guberņas pārvalde A. Feiereizena priekšlikumu 
nosūtīja Baltijas teritorijā izvietotajai vācu 8. armijas pavēlniecībai, un  
25. jūlijā tā varēja informēt A. Feiereizenu, ka viņa ierosinājums ir atbalstīts.19 
Augustā Tērbatā tika uzsākta arhīvu saiņošana pārvešanai uz Rīgu.20 

A. Feiereizens centās iegūt ne tikai vietējo iestāžu atbalstu, bet  
1918. gada jūlijā, atrodoties Berlīnē, lūgumu par arhīvu reevakuāciju iesniedza 
arī Vācijas Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram.21 Sekretāram iesniegtajā 
reevakuējamo arhīvu sarakstā bija iekļauti Vidzemes un Kurzemes guberņu, 
apriņķu, pagastu un tiesu iestāžu arhīvi.22 1918. gada 13. augustā sekretārs 
sarakstu nosūtīja Ārlietu ministrijai un Austrumu frontes virspavēlniecībai, 
aicinot to nosūtīt Baltijas militārajām pārvaldēm papildināšanai un lai 
spertu attiecīgus soļus jautājuma kārtošanai.23 1918. gada 2. augustā arī vācu 
ģenerālkonsulāts Maskavā izteica gatavību palīdzēt atgriezt izvestos arhīvus, 
bibliotēkas un citas kultūras vērtības un norādīja, ka krievu valdība apsolījusi 
nelikt šķēršļus šai iecerei.24 

Neskatoties uz A. Feiereizena centieniem un valsts un armijas iestāžu 
izteikto atbalstu, praktiska arhīvu reevakuācija tā arī netika īstenota.  
1918. gada nogalē vācu okupācijas spēki pameta Latvijas teritoriju, atstājot 
arhīvu un citu kultūras vērtību reevakuācijas jautājumu nenokārtotu. Tomēr 
A. Feiereizena pūliņi nepalika gluži bez rezultātiem, 1918. gadā no Tērbatas uz 
Rīgu bija atvests Rīgas apriņķa karaklausības komisijas arhīvs un neliela daļa 
Vidzemes guberņas valdes dokumentu, ko glabāšanā pārņēma Rīgas pilsētas 
vēsturiskais arhīvs, pārējie Vidzemes guberņas iestāžu arhīvi transporta 
trūkuma dēļ gan palika Igaunijā.25 Arī informācija, kas bija apkopota par 
evakuētajiem arhīviem, lieti noderēja vēlākajā arhīvu reevakuācijas procesā. 

1919. gada janvārī lielākā daļa Latvijas teritorijas nonāca Latvijas 
Sociālistiskās Padomju Republikas kontrolē. Arhīvu jautājums neatradās 
lielinieku valdības aktuālāko problēmu lokā, tomēr arī tai A. Feiereizens 
paspēja iesniegt lūgumu par arhīvu reevakuāciju, kas gan palika bez ievērības.
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Reevakuācijas komisija un arhīvu 
reevakuācija 20. gs. 20. gadu sākumā

Līdz ar Latvijas Republikas izveidi un nostiprināšanos 1919. gada beigās 
dienas kārtībā atkal nokļuva jautājums par dažādu vērtību, to skaitā arhīvu 
reevakuāciju no Krievijas. Jau 1920. gada martā Izglītības ministrija griezās 
pie Ārlietu ministrijas ar lūgumu uzsākt arhīvu reevakuāciju,26 tomēr šis 
jautājums bija risināms tikai pēc miera līguma noslēgšanas starp Latviju un 
Padomju Krieviju. 1920. gada aprīlī tika uzsāktas abu valstu miera sarunas, 
kurās viens no centrālajiem punktiem bija īpašumu reevakuācija. Pēc 
ilgstošām pārrunām 1920. gada 11. augustā beidzot tika noslēgts Latvijas 
un Padomju Krievijas miera līgums, kas Latvijai daudzējādā ziņā izrādījās 
neizdevīgs. Arhīvu un citu kultūras vērtību reevakuāciju regulēja līguma XI 
pants. Noteikumi bija pretimnākoši attiecībā uz reevakuējamo arhīvu veidiem, 
jo paredzēja Latvijai nodot arhīvus, kas bija izvesti no Latvijas teritorijas 
1914.–1917. gadā pasaules kara laikā, arhīvus ar zinātnisku un vēsturisku 
nozīmi, kas bija izvesti pirms 1914. gada, un tās daļas no Krievijas centrālo un 
vietējo iestāžu arhīviem un darbvedībām, kas tieši attiecās uz Latvijas sastāvā 
ietilpstošajiem apgabaliem. Krievija arī apņēmās segt ar reevakuāciju saistītos 
izdevumus. Tomēr arhīvus varēja pakļaut reevakuācijai tikai gadījumā, ja tie 
atradās Krievijas valsts vai sabiedrisko organizāciju rīcībā.27 Šis noteikums 
vēlāk pavēra plašas iespējas kavēt arhīvu atgriešanu. Reevakuācija saskaņā 
ar miera līgumu bija uzticēta īpašai abu valstu Reevakuācijas komisijai. 

Latvijas kavēšanās ar miera līguma noslēgšanu izrādījās īpaši neveiksmīga 
attiecībā uz arhīviem. Igaunija, kas miera līgumu bija noslēgusi jau 1920. gada 
2. februārī, vasarā veica plašus reevakuācijas pasākumus, un 1. septembrī 
Igaunijas pārstāvji Rjazaņā saņēma no Rīgas izvesto Zviedru gubernatoru 
arhīvu28 un 4. septembrī – vairākas Vidzemes guberņas iestāžu arhīvu daļas,29 
ko nogādāja Igaunijā. Šo arhīvu sadalīšana starp Igauniju un Latviju kļuva 
par pastāvīgu nesaskaņu cēloni, un jautājums tā arī netika atrisināts līdz pat 
abu valstu neatkarības zaudēšanai.

1920. gada 19. novembrī Maskavā darbu uzsāka Latvijas–Krievijas 
Reevakuācijas komisija. Latvijas delegācijas pienākums bija pieņemt 
reevakuācijas pieprasījumus, ievākt nepieciešamās ziņas par vērtību atrašanās 
vietu, vienoties ar Krievijas pārstāvjiem un pārvest reevakuējamās vērtības 
uz Latviju. Lai atvieglotu komisijas darbu, novembrī tika izveidotas četras, 
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vēlāk – astoņas apakškomisijas, to starpā Kulturālo vērtību apakškomisija, 
kam uzticēja arhīvu reevakuāciju,30 un Finanšu apakškomisija, kas, cita 
starpā, rūpējās par kredītiestāžu arhīvu reevakuāciju. Apakškomisijām bija 
jāapstrādā ienākušie reevakuācijas pieprasījumi, jāpieņem kopīgi lēmumi ar 
Krievijas pārstāvjiem un tie jānodod apstiprināšanai Reevakuācijas komisijas 
jauktajās sēdēs. 

Reevakuācijas komisijas un tās apakškomisiju darbs izrādījās grūts un 
neauglīgs. Līdz 1921. gada beigām Kulturālo vērtību apakškomisijai bija 
iesūtīti 46 iesniegumi par arhīvu atgūšanu. Tie visi bija skatīti Reevakuācijas 
komisijas jauktajās sēdēs, taču reevakuācija nevedās un uz Latviju bija nosūtīti 
vien pieci arhīvi.31 Līdzīgi bija veicies arī Finanšu apakškomisijai, līdz 1921. 
gada aprīlim tā bija vienojusies par vairāk nekā 70 kredītiestāžu arhīvu un 
vērtību izdošanu, bet uz Latviju bija atvesti vien deviņi arhīvi.32 Komisijas un 
to apakškomisiju neveiksmīgajam darbam bija vairāki iemesli, ko noteica gan 
Latvijas institūciju un amatpersonu kļūdas, gan Krievijas liktie šķēršļi. 

Sarežģīts izrādījās pats reevakuācijas pieteikuma process. Ieinteresētajām 
institūcijām nereti trūka pieteikumā nepieciešamās informācijas par to, kad 
un uz kurieni arhīvi bija evakuēti, un dokumentāri pierādījumi evakuācijas 
faktam, ko bieži pieprasīja Krievijas puse. Arhīvu gadījumā grūti izpildāma 
bija arī prasība noteikt īpašuma vērtību, un lielākoties vajadzēja aizbildināties, 
ka arhīviem ir liela valstiska un zinātniska nozīme. 1921. gada 28. februārī 
Ministru kabinets pieņēma lēmumu reevakuācijas darbu vadīšanu Latvijas 
robežās nodot Valsts kara zaudējumu komisijai.33 Tai vajadzēja pieņemt 
reevakuācijas pieteikumus,34 saņemt reevakuētos īpašumus, veikt to 
novērtēšanu un izsniegt īpašniekiem. Jaunajai kārtībai vajadzēja atvieglot un 
sakārtot nereti haotisko reevakuācijas procesu, taču rezultāts izrādījās pretējs 
un Reevakuācijas un Kara zaudējumu komisijas starpā bieži izcēlās strīdi. 
Reevakuācijas komisijai tika pārmesta nepietiekami enerģiska darbošanās un 
pārlieku liela formalitāšu ievērošana, savukārt tā Kara zaudējumu komisiju 
kritizēja par neprecīzu pieteikumu iesūtīšana.35 

Reevakuācijas procesu negatīvi ietekmēja arī Reevakuācijas komisijas 
un apakškomisiju personālsastāva biežās maiņas, jo īpaši šis novērojums 
bija attiecināms uz Kulturālo vērtību apakškomisijas darbību.36 Biežā 
locekļu mainība neļāva iedziļināties ar kultūras vērtību reevakuāciju 
saistītajās problēmās, turklāt locekļu nomaiņu nereti pavadīja konflikti. Īpaši 
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neapmierināta ar apakškomisijas darbu bija Izglītības ministrija, kas Latvijā 
koordinēja jautājumus par kultūras vērtību reevakuāciju. 1921. gada pavasarī 
izcēlās konflikts starp Izglītības ministrijas pilnvaroto un Kulturālo vērtību 
apakškomisijas priekšsēdētāju Ģedertu Odiņu un Reevakuācijas komisijas 
vadību. G. Odiņam tika pārmesta neattaisnota prombūtne un norādīts, ka 
viņa vadītās apakškomisijas darbs līdz šim bijis vissliktākais.37 G. Odiņš 
pārmetumus noraidīja kā nepamatotus un apvainoja Reevakuācijas komisijas 
locekļus žūpībā un kāršu spēlē.38 Drīz pēc tam G. Odiņš darbu komisijā pameta. 
1921. gada 18. oktobrī Kulturālo vērtību apakškomisijai pievienojās Izglītības 
ministrijas pilnvarotais Valsts bibliotēkas direktora palīgs Aleksandrs Pavārs. 
Viņš apakškomisijas darbu atrada neapmierinošā stāvoklī. Caurskatot 
apakškomisijas dokumentus, A. Pavārs konstatēja, ka pieprasījuma lietas 
nebija sakārtotas un daži pieteikumi vispār nebija reģistrēti ne komisijā, ne 
apakškomisijā. Šāds liktenis bija skāris Rīgas vēsturiskā arhīva pieteikumu.39 
Izbaudījis apakškomisijas gauso darbu, A. Pavārs, neskatoties uz komisijas 
priekšsēdētaja iebildumiem, 1922. gada 30. janvārī Maskavu atstāja.  
1922. gada martā Izglītības ministrija atteicās turpmāk sūtīt savu pārstāvi 
darbam Reevakuācijas komisijā, aizbildinoties ar tās lēno un neauglīgo 
darbu.40 

Trūkumi neslēpās tikai Reevakuācijas komisijas darbā, bet arī Latvijas 
iestāžu neizdarībā. Daudzas iestādes neatbildēja uz komisijas lūgumiem un 
vilcinājās ar reevakuācijas pieteikumu iesniegšanu, nokavējot iesniegšanas 
termiņa beigas, kas bija noliktas 1922. gada 1. jūlijā. Tā 1923. gada martā 
Reevakuācijas komisijai nācās konstatēt, ka Valsts vēsturiskais arhīvs tā arī 
nebija iesniedzis pieteikumus par vairāku svarīgu arhīvu reevakuāciju, to 
skaitā Kurzemes hercogu arhīvu atgriešanu.41

Tomēr, neraugoties uz visām problēmām, ko radīja Latvijas iestāžu un 
amatpersonu pieredzes trūkums vai nevērība, galvenais šķērslis arhīvu 
reevakuācijai izrādījās Krievijas puses nevēlēšanās sadarboties. Reevakuācijas 
komisijas darbības sākuma periodā krievu delegācijas attieksme pret Latvijas 
puses prasībām bija pretimnākoša, bet 1921. gada pavasarī tā krasi mainījās 
un parādījās nepārprotama vēlēšanās reevakuācijas procesu novilcināt.42

Visas apakškomisijas savā darbā saskārās ar līdzīgām problēmām. 
Krievijas iestādes pret pieprasījumiem izturējās formāli, un bija nepieciešama 
gara sarakste, lai panāktu vērtību izdošanu. Padomju centrālās iestādes 
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nesaņēma atbildes no vietējām iestādēm un atkārtotus pieprasījumus sūtīja 
tikai pēc Latvijas delegācijas uzaicinājuma.43 Krievijas iestādes dažreiz 
nespēja vienoties, kura no tām ir atbildīga par vērtību izdošanu. Tā, 
piemēram, Zemnieku zemes bankas Rīgas nodaļas arhīvs Maskavā stacijā 
nostāvēja piecas nedēļas, jo Krievijas iestādes nezināja un nevarēja laikus 
noskaidrot, kā sastādāma komisija, kurai arhīvs bija jāapskata un jāizdod 
atļauja tā izvešanai.44

Krievijas puse bieži mēdza aizbildināties, ka arhīvus nav iespējams 
atrast, tajā pašā laikā Latvijai visbiežāk aizliedza sūtīt pārstāvjus mantu 
meklēšanai. Piemēram, risinot jautājumu par Latgales vecāko notāru arhīva 
atgūšanu, Krievija 1921. gada 18. janvāra Kultūras apakškomisijas sēdē 
noraidīja Latvijas delegācijas ierosinājumu ļaut sūtīt uz Vitebsku, Pleskavu 
un citām Krievijas pilsētām komisijas priekšstāvjus.45 Tikai 1922. gada 
decembrī Latgales apgabaltiesas vecākais notārs Pēteris Zibiņš Vitebskā 
varēja saņemt notāra arhīva daļu, bet jau 1923. gadā viņš vairs nedabūja 
atļauju iebraukšanai Krievijai, lai pārvestu arī Pleskavā un Smoļenskā esošos 
notāru arhīvus.46 Dažreiz Krievijas puse vienpusēji mainīja kopīgi pieņemtos 
lēmumus, piemēram, neraugoties uz lēmumu izdot Rīgas Politehniskā 
institūta īpašumus, Latvija beigās saņēma tikai tā arhīvu.47 Tomēr visbiežāk 
abu valstu kopīgi pieņemtie lēmumi vienkārši netika pildīti.48

Attiecībā uz arhīvu reevakuāciju nācās sastapties arī ar specifiskām 
problēmām. Sarežģīts izrādījās jautājums par to kulturālo vērtību un arhīvu 
reevakuāciju, kas bija izvesti no Latvijas teritorijas pirms kara. 1921. gada 
18. novembra Kultūras apakškomisijas sēdē Krievijas delegācija paziņoja, 
ka lemšana par šo lietu atgriešanu neietilpst Reevakuācijas komisijas 
kompetencē. Latvijas delegācija šim viedoklim nepiekrita, un 1921. gada 
6. decembra apakškomisijas sēdē abas puses vienojās jautājumu iesniegt 
izskatīšanai Reevakuācijas komisijā, kas tam tā arī nepievērsās.49 Krievija arī 
atteicās Latvijai izsniegt 1919. gadā izvestos Latgales kredītiestāžu arhīvus, 
norādot, ka uz tiem neattiecas miera līgums, kas paredzēja izdot tikai līdz 
1917. gadam evakuētās vērtības.50 1923. gada sākumā Kara zaudējumu 
komisija izvirzīja jautājums par arhīvu reevakuāciju no Ukrainas, kas  
1922. gadā bija pievienojusies Padomju Savienībai.51 Latvijas Ārlietu 
ministrijas Austrumu nodaļa ieteica šo jautājumu risināt vēlāk.52 

Krievijas iestādes neapšaubāmi kavēja arī objektīvas grūtības, pēckara 
sarežģītajos apstākļos arhīvu apzināšana un vākšana nebija valsts prioritāte, 



16 enija rubina

un daudzos gadījumos Krievijas iestādēm patiešām trūka informācijas 
par arhīvu atrašanās vietu. Šādos apstākļos Latvijas puse nevarēja panākt 
būtiskus rezultātus.

Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva dokumenti

Spilgts piemērs neefektīvajam reevakuācijas procesam bija Rīgas 
pilsētas vēsturiskā arhīva dokumentu atgūšana. 1920. gada 20. oktobrī53 un  
23. decembrī54 A. Feiereizens iesniedza lūgumus Izglītības ministrijas Arhīvu 
un bibliotēku nodaļai par dažādu arhīvu reevakuāciju no Krievijas, to starpā 
minot arī Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva dokumentus. Lūgumus ministrija 
nosūtīja Reevakuācijas komisijai, kas tos pazaudēja, līdz 1921. gada oktobrī 
Kulturālo vērtību apakškomisijas dokumentos atkal atrada A. Pavārs. Par 
notikušo tika informētas Rīgas pilsētas iestādes, un 1921. gada 15. novembrī 
Rīgas pilsētas Izglītības pārvalde sagatavoja jaunu pieteikumu Kara 
zaudējumu komisijai55 un vēlreiz nosūtīja pieteikumu Reevakuācijas komisijai 
Maskavā.56 Jautājums beidzot tika skatīts 1921. gada 20. decembra jauktās 
komisijas sēdē, kur Krievijas puse atbalstīja dokumentu atgriešanu Latvijai. 
Tomēr, neraugoties uz iesniegtajiem pierādījumiem par arhīvu atrašanās 
vietu, Krievijas puse regulāri apgalvoja, ka dokumenti vēl joprojām atrodas 
meklēšanā. Septiņās komisijas sēdēs tika pieprasīta lietas paātrināšana, tomēr 
jautājuma virzība nenotika.57 

Neveiksmīgi izrādījās arī A. Feiereizena centieni uz Krieviju nosūtīt 
pārstāvi, kurš parūpētos par pilsētas arhīva dokumentu atgūšanu. 1922. gada 
11. martā vēstulē Rīgas pilsētas Izglītības nodaļai A. Feiereizens rekomendēja 
uzdevumu uzticēt Reevakuācijas komisijas loceklim Kārlim Jurjānam, kurš 
1921. gadā bija sekmīgi pārvedis Mākslas un Doma muzeja īpašumus un 
Rīgas pilsētas vēsturiskos lielgabalus.58 Šī iecere neīstenojās, un 1922. gada  
6. aprīlī, A. Feiereizens lūdza Rīgas pilsētas valdi uzdevumu uzticēt 
Leopoldam Šulcam, kurš arī bija Reevakuācijas komisijas loceklis.59 Pilsētas 
valde L. Šulcam piešķīra 25 000 Latvijas rubļus uzdevuma veikšanai.60 
Diemžēl, nesaņemot atļauju braukšanai uz Petrogradu, L. Šulcs tā arī 
nespēja organizēt dokumentu izvešanu.61 1923. gada 16. martā Rīgas pilsētas 
valde atbalstīja A. Feiereizena ierosinājumu un L. Šulca ieteikumu šo pašu 
uzdevumu uzticēt A. Pavāram.62 Arī šoreiz netika panākts vēlamais rezultāts.
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1923. gada 5. aprīļa Reevakuācijas komisijas sēdē krievu delegācija paziņoja, 
ka komisijas darbu uzskata par izbeigtu.63 Ar to Reevakuācijas komisija tika 
pasludināta par likvidētu, sākot ar 1. aprīli. Uz Latviju bija pārvesta vien 
neliela daļa arhīvu, galvenokārt kredītiestāžu dokumenti.64 Nenokārtotās 
lietas bija iespējams tālāk risināt diplomātiskā ceļā caur Ārlietu ministriju 
un Latvijas sūtniecību Maskavā.65 Šo iespēju izmantoja vairākas institūcijas, 
un arhīvu pārvešana nelielos apjomos notika arī nākamajos gados, lai gan 
lielākajā daļā gadījumu centieni palika bez rezultātiem, izņēmums nebija arī 
Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva pūliņi. 

1923. gada 14. jūnijā Rīgas pilsētas valde Ārlietu ministrijai nosūtīja 
lūgumu par Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva dokumentu atgūšanu.66  
1923. gada 20. jūnijā Latvijas sūtniecība Maskavā iesniedza attiecīgu notu 
Ārlietu komisariātam, kas atbildes notā 23. jūnijā apņēmās spert nepieciešamos 
soļus dokumentu atgūšanai un par rezultātiem ziņot sūtniecībai.67 1923. gada 
6. decembrī Ārlietu ministrijas Austrumu nodaļa nosūtīja vēstuli sūtniecībai, 
lūdzot informēt, kādā stāvoklī atrodas Rīgas vēsturiskā arhīva dokumentu 
reevakuācijas lieta,68 uz ko sūtniecība 1924. gada 30. janvārī ziņoja, ka, 
neraugoties uz vairākkārtējiem kā mutiskiem, tā rakstiskiem atgādinājumiem 
un pieprasījumiem, Ārlietu komisariāta atbilde minētajā jautājumā līdz šim 
nav saņemta.69 1924. gada 28. maijā Austrumu nodaļa atkal lūdza ziņot par 
lietas virzību,70 uz ko sūtniecība 20. augustā bija spiesta atbildēt, ka nekādas 
izmaiņas šajā jautājumā nav notikušas.71 

Citi arhīvu reevakuācijas mēģinājumi beidzās ar skandālu. 1927. gadā 
tika uzsākta tiesas prāva pret Saeimas deputātu Jāni Goldmani. 1925. gadā 
viņš, būdams kara ministrs, no Armijas ekonomiskā veikala līdzekļiem 
bija piešķīris 16 000 latus latviešu strēlnieku pulku arhīvu reevakuācijai. 
Pēc diviem gadiem arhīvs nebija atgūts, un J. Goldmanis nevarēja iesniegt 
dokumentus, kas apliecinātu naudas izmantošanu iecerētajam mērķim.72 
1928. gadā J. Goldmani par šo un citiem pārkāpumiem notiesāja ar vienu 
gadu cietumā.73

Kavēšanās ar arhīvu reevakuāciju radīja praktiskas problēmas Latvijas 
valsts pārvaldes iestādēm. 1924. gada 24. aprīlī valdība bija spiests izdot 
“Noteikumus par iznīcināto ierakstu atjaunošanu Latgales notariālā arhīva 
zemes grāmatu reģistros”,74 jo tā arī nebija pilnībā atgūti Latgales vecāko 
notāru arhīvi, kuros bija fiksēta informācija par nekustamo īpašumu 
nostiprināšanu, maiņu un citiem darījumiem.
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Arhīvu reevakuācija pēc 1927. gada

Būtisks pavērsiens arhīvu reevakuācijā notika 1927. gadā. Uzlabojoties 
Latvijas un Padomju Krievijas attiecībām,75 Latvijas Ārlietu ministrija atkal 
aktīvi pievērsās reevakuācijas jautājumam. Tā risināšanā svarīga loma 
šajā reizē bija 1927. gada aprīlī par Latvijas sūtniecības Maskavā sekretāru 
ieceltajam vēsturniekam un bijušajam laikraksta “Balss” redaktoram Jurim 
Vīgrabam.76 Par viņa darbības prioritāti kļuva kulturālo vērtību, jo īpaši 
arhīvu reevakuācija. Arī Krievijas iestādes šajā reizē bija gatavas sadarboties 
un labprāt izdeva evakuētos arhīvus. 

1927. gada 16. aprīlī Latvijas sūtniecība Maskavā nosūtīja plašu lūgumu 
Ārlietu komisariāta kolēģijas loceklim Borisam Stomonjakovam (Стомоняков) 
par dažādu arhīvu atgriešanu, uzskaitot līdz 1927. gadam iesniegtos lūgumus 
šajā jautājumā.77 Jau 1927. gada 18. maijā Latvijas sūtniecība Maskavā ziņoja, 
ka Padomju valdība ir sagatavojusi izdošanai vairākus arhīvus, kas atradās 
Maskavā, Vitebskā, Pleskavā un Smoļenskā.78 1927. gada 23. maijā Tieslietu 
ministrija šo arhīvu saņemšanai deleģēja Latgales zemes grāmatu vecākā 
notāra palīgu Ernestu Kriķi, kurš jūlija beigās ieradās Maskavā.79

Latvijas pirmais panākums 1927. gadā bija tieši Rīgas pilsētas vēsturisko 
dokumentu atgūšana. 1927. gada 10. jūnijā Ārlietu ministrijas Austrumu 
nodaļa varēja informēt sūtniecību Maskavā, ka Padomju Krievijas sūtnis ir 
paziņojis ārlietu ministram, ka atrastas divas dzelzs kastes ar Rīgas pilsētas 
arhīviem un tos var saņemt reevakuācijai.80 14. jūlijā Maskavas sūtniecības 
darbinieki no Ārlietu komisariāta pārstāvjiem beidzot saņēma Rīgas 
vēsturiskos dokumentus.81 20. un 26. jūlijā tos nosūtīja uz Latviju,82 kur tie 
pienāca 30. jūlijā.83 1. augustā Ārlietu ministrijā, piedaloties A. Feiereizenam, 
notika dokumentu pārbaude, kurā tika konstatēts, ka atvesti visi 128 
dokumenti pilnā skaitā, nebojāti ar visiem zelta, vara un vaska zīmogiem,84 
un 1927. gada 6. augustā A. Feiereizens beidzot varēja pārņemt dokumentus.85 
Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva dokumentu atgūšana bija priekšvēstnesis 
plašajam, lai gan ne vienmēr vieglajam arhīvu reevakuācijas procesam, kas 
turpinājās nākamos gadus.

1927. gada 2. augustā Latvijas sūtniecība Maskavā Ārlietu komisariātam 
iesniedza notu, kurā pieprasīja izdot materiālus, kas atradās Krievijas 
centrālo un vietējo iestāžu arhīvos, un kara laikā no Latvijas teritorijas 
evakuētos arhīvus. 5. augustā notika PSRS un Latvijas pārstāvju apspriede, 
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kurā no Latvijas puses piedalījās J. Vīgrabs un E. Kriķis. PSRS pārstāvji 
pauda gatavību izdot Latvijas pieprasītos bijušo Pleskavas un Vitebskas 
guberņu iestāžu arhīvu materiālus un lietas no Krievijas centrālo iestāžu 
arhīviem.86 Krievijas puse Latvijai piedāvāja arī 32 sīkus arhīvus, ko Latvija 
pati ne reizes nebija pieprasījusi.87 Vitebskas guberņas iestāžu dokumentu 
izdošanu gan aizkavēja Vitebskā arhīva ēkā notiekošais kapitālais remonts,88 
tāpat Latvija tika laikus brīdināta rēķināties, ka daļa arhīvu ir gājusi bojā, 
un bija jābūt gatavai precizēt, kādus tieši materiālus tā vēlas saņemt. Abas 
puses arī vienojās par E. Kriķa došanos uz vairākām Krievijas pilsētām 
saņemt tajās esošos arhīvus. Šo apmeklējumu laikā gan izrādījās, ka lēmumu 
izdot vai neizdot arhīvu galu galā bija atkarīgs no vietējo arhīvu pārstāvjiem, 
ne Maskavā dotajiem solījumiem. 12. augustā Latvijas pārstāvji iesniedza 
divas papildu notas arī par pirms pasaules kara izvesto kultūras vērtību 
atgriešanu,89 kurās pieprasīja Rīgas domkapitula dokumentu, Kurzemes 
hercogu arhīva un bibliotēkas un Lietuvas metriku daļu izdošanu.

1927. gada augusta otrajā pusē E. Kriķis devās uz Pēterburgu, kur saņēma 
Kurzemes pagasta valžu un tiesu arhīvus, mācību iestāžu dokumentus, 
Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas katoļu dekanātu metriku grāmatas un citus 
arhīvus.90 Pleskavā savukārt izrādījās, ka vietējais arhīvs nebija gatavs izdot 
Maskavā apsolītos dokumentus, turklāt Latviju interesējošais Pleskavas 
apgabaltiesas vecākā notāra arhīvs bija gājis bojā 1927. gadā arhīvā notikušajā 

Juris Vīgrabs. 
LVVA, 2996. f., 20. apr., 16241. l.
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Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva reevakuācijas pieteikums 
Reevakuācijas komisijai. 1921. gada 15. novembris. 

LVVA, 2817. f., 2. apr., 40. l., 2. lp.
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Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva reevakuācijas pieteikums 
Reevakuācijas komisijai. 1921. gada 15. novembris. 

LVVA, 2817. f., 2. apr., 40. l., 2. lp. o.p.
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ugunsgrēkā.91 E. Kriķis saņēma vien dažus zemes ierīcības un mērniecības 
plānus un vairāku draudžu metriku grāmatas.

Panākumi arhīvu reevakuācijā iedrošināja J. Vīgrabu 23. augustā nosūtīt 
ziņojumu Ārlietu ministrijai, kurā viņš aicināja Latvijas institūcijas iesniegt 
pieteikumus par arhīvu reevakuāciju, kuru izdošana dažādu iemeslu 
dēļ nebija pieprasīta Reevakuācijas komisijas darbības laikā.92 1927. gada  
12. oktobrī Latvijas Kara zaudējumu komisija attiecīgu aicinājumu publicēja 
presē.93

Kopumā arhīvu reevakuācija noritēja daudz veiksmīgāk nekā citu 
vērtību atgriešana. 1927. gada 2. novembrī pēc Rīgā notikušajām sarunām ar 
Krievijas pārstāvjiem Latvija bija spiesta parakstīt vienošanos par rūpniecības 
uzņēmumu reevakuācijas izbeigšanu,94 lai gan ne tuvu nebija atgrieztas visas 
kara laikā evakuētās iekārtas.

Arhīvu reevakuāciju gan aizkavēja nenoregulētais jautājums par trans-
porta izmaksu segšanu. Ārlietu komisariāts atteicās segt izdevumus par 
arhīvu vešanu, lai gan šis pienākums bija paredzēts miera līgumā.95 Arhīvu 
pārvešanu galu galā apmaksāja Latvijas iestādes, uz kurām arhīvs attiecās. 
Arhīvu pārvešana galvenokārt notika pa dzelzceļu. Neveiksmīgi beidzās 
arhīva pārvešana no Vitebskas uz Latviju ar liellaivām, viena no tām ceļā 
nogrima, iznīcinot daļu Daugavpils pilsētas valdes arhīva.96

Arhīvu reevakuācija aktīvi turpinājās līdz 1933. gadam. Par lielākajiem 
Latvijas ieguvumiem ir uzskatāma Kurzemes hercogu arhīva atgūšana 
1929. gadā.97 1931. gada augustā Latvijā nonāca Vitebskas guberņas iestāžu 
dokumenti, kas attiecās uz Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķi,98 tāpat 
tika atgūti Vidzemes un Kurzemes guberņas iestāžu dokumenti, mācību 
iestāžu, baznīcas draudžu, pasta un telegrāfa kantoru u.c. institūciju arhīvi. 
Tomēr Latvija piedzīvoja arī vairākas neveiksmes. Tā arī netika atgūti Rīgas 
domkapitula dokumenti, kas glabājās Pēterburgas publiskajā bibliotēkā 
un Ārlietu ministrijas arhīvā, jo tie kopā ar citiem dokumentiem bija izdoti 
Polijai. Netika izdalīti uz Latviju attiecošies akti no Lietuvas metrikas 
kolekcijas. Krievijā palika arī Vidzemes zemnieku stāvokļa uzlabošanas 
komitejas arhīvs un Baltijas pagaidu ģenerālgubernatora arhīvs. Neatbildēts 
bija arī jautājums, cik rūpīgi un godprātīgi bija izdalīti dokumenti no bijušo 
Krievijas centrālo un guberņas iestāžu arhīviem.99 Līdz 1933. gadam arhīvu 
reevakuācijas process bija praktiski noslēdzies, lai gan Latvijas iestādes un 
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organizācijas vēl 30. gadu otrajā pusē turpināja iesniegt lūgumus par dažādu 
arhīvu reevakuāciju.

No 1917. līdz 1933. gadam notikušo arhīvu reevakuāciju no Padomju 
Krievijas var iedalīt vairākos posmos. Vācu okupācijas laikā 1917.–1918. gadā, 
pateicoties Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva pārziņa A. Feiereizena darbībai, 
tika likts pamats reevakuācijas procesam, daļēji apkopojot informāciju par 
evakuētajām vērtībām un panākot vairāku arhīvu atgūšanu.

Latvijas–Krievijas Reevakuācijas komisijas darbības laikā no 1920. līdz 
1923. gadam Latvijas spēja vienoties par plašu arhīvu klāstu izdošanu, 
tomēr reevakuācijas process Latvijas iestāžu kļūdu un Krievijas likto šķēršļu 
rezultātā visbiežāk izrādījās neauglīgs. Arhīvu trūkums tieši atsaucās uz 
valsts pārvaldes darbību, un valsts iestādes bija spiestas meklēt risinājumus, 
lai kompensētu informācijas trūkumu no Krievijas impērijas iestāžu arhīviem.

1927. gadā Latvijas Ārlietu ministrija, izmantojot labās attiecības abu 
valstu starpā, spēja īstenot plašus arhīvu reevakuācijas pasākumus, īpaša 
loma to organizēšanā bija Maskavas sūtniecības sekretāram Jurim Vīgrabam. 
Līdz 1933. gadam tika atgriezta liela daļa no Latvijas teritorijas pirms un 
kara laikā evakuētajiem arhīviem un centrālo iestāžu dokumentiem, kas 
attiecās uz Latvijas sastāvā ietilpstošajiem apgabaliem. Bez plašākas izpētes 
pagaidām gan nav iespējams konstatēt, cik pilnīgi bija reevakuētie arhīvi. 
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Enija Rubina

zurückbringung der archive aus 
sowjetrussland, 1917–1933

Nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurden aus den Grenzgebieten 
Russlands, mitunter auch Lettland, nicht nur Menschen und Industriebe-
triebe, sondern auch Staatsbehörden und ihre Archive evakuiert. Teils oder 
ganz wurden nach Russland Dokumente der Gouvernementsbehörden, der  
Gerichte, der Städte- und Kreispolizeien, der Kreisärzte, der Gemein-
deverwaltungen, der Post- und Telegraphabteilungen, der Eisenbahn-
verwaltung, der Buschwächtereien, der Kirchen, der Lehranstalten, der 
Banken, der Spar- und Darlehnskassen und anderer Institutionen gebracht. 
Evakuiert wurde auch die wertvolle Sammlung von russischen Urkun-
den – Moscovitica-Ruthenica – aus dem Rigaer historischen Stadtarchiv. Der 
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Ablauf der Evakuierung war chaotisch. Ein großer Teil der Archive gelangte 
nach Dorpat und Moskau, die weiteren wurden über das ganze Russland 
zerstreut und gerieten in 40 Städte. Etliche Archive wurden aufgeteilt 
und in verschiedenen Städten aufbewahrt, andere wurden mehrfach 
ausgelagert und erlitten dadurch bedeutende Verluste. Durch ungeeignete 
Verwahrungsbedingungen wurden zahlreiche Dokumente beschädigt. 
Etliche Archive wurden während des russischen Bürgerkrieges vernichtet.

Da die Archive von kulturhistorischem Wert und außerdem für die 
Verwaltung des Landes von großer Bedeutung waren, begann man bereits 
seit 1917 mit der Frage zur Zurückbringung der Archive zu beschäftigen. Die 
Zurückbringung der Archive, die bis 1933 dauerte, lässt sich in drei Etappen 
einteilen. 

Während der deutschen Okkupation 1917/18 wurden dank der Tätigkeit 
des Leiters des Rigaer historischen Stadtarchivs Arnold Feuereisen die 
Grundlagen für die Zurückbringung der Archive geschaffen, indem die 
Informationen über die evakuierten Materialien zusammengefasst und 
etliche Archive nach Lettland zurückgebracht wurden.

Nach der Gründung und Festigung der Republik Lettland wurde am 
Ende 1919 die Frage zur Rückbringung der Archive besonders aktuell. Diese 
wurde durch den am 11. August 1920 zwischen Lettland und Sowjetrussland 
geschlossenen Friedensvertrag geregelt und durch die lettisch–russische 
Reevakuierungskommission ausgeführt. Während der Tätigkeit dieser 
Kommission in der Zeit von 1920 bis 1923 wurden Vereinbarungen über 
die Rückgabe zahlreicher Archive getroffen, jedoch wurde der Ablauf der 
Reevakuierung durch die Inkompetenz etlicher lettischer Institutionen 
und durch Hindernisse russischerseits gehemmt. Nur ein kleiner Teil der 
Archive wurde zurückgebracht, auch in den folgenden Jahren erfolgte die 
Reevakuierung nur von Zeit zu Zeit. Das Nichtvorhandensein der Archive 
übte einen negativen Einfluss auf die Arbeit der Verwaltungsbehörden aus.

1927 gelang es dem lettischen Außenministerium dank der guten 
Beziehungen zwischen Lettland und Russland umfangreiche Maßnahmen 
zur Zurückbringung der Archive durchzuführen. Besonders große Verdienste 
hat um die Lösung dieses Problems der Sekretär der lettischen Botschaft in 
Moskau, der Historiker Juris Vīgrabs, erworben. Unter den Dokumenten, die 
als ersten freigegeben wurden, waren die Urkunden des Rigaer historischen 
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Stadtarchivs. Bis 1933 war ein wesentlicher Teil der aus Lettland vor und 
während des Ersten Weltkrieges ausgelagerten Archive zurückgebracht 
worden. Als einer der größten Gewinne gilt die Zurückbringung des Archivs 
der kurländischen Herzöge im Jahr 1929. Im August 1931 erhielt Lettland die 
Dokumente der Behörden des Gouvernements Witebsk, nämlich die der Kreise 
Dünaburg, Rositten und Ludsen, sowie die Dokumente der kurländischen 
und livländischen Gouvernementsbehörden, der Lehranstalten, der Kirchen, 
der Post- und Telegraphabteilungen u. a. zurück. Einzelne für Lettland 
wichtige Archive blieben jedoch in Russland, offen blieb auch die Frage, ob 
alle aus Lettland ausgelagerten und in die russischen Archive eingegliederten 
Dokumente zurückgegeben worden waren.
Schlüsselwörter: Zurückbringung der Archive, lettisch–russische Reeva-
kuierungskommission, Arnold Feuereisen, Juris Vīgrabs, das Rigaer 
historische Stadtarchiv, Erster Weltkrieg, Sowjetrussland.
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