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IN MEMORIAM

RASMA ALTROKA-ELTERMANE 
(30.08.1933.–13.10.2016.)

Latvijas arhivāru saime šoruden ir zaudējusi vienu no mūsu vecākajiem biedriem – 
ilggadējo Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) darbinieci Rasmu Altroku.

Rasma dzimusi 1933. gada 30. augustā Rīgā strādnieka – vecā latviešu strēlnieka 
ģimenē. Viņas tēvs Teodors Pirmā pasaules kara laikā dienēja 6. Tukuma latviešu 
strēlnieku pulkā, piedalījās visniknākajās kaujās, 1917. gadā kopā ar pulku devās uz 
Krieviju un izkarojās Pilsoņu kara frontēs, bet 1922. gadā atgriezās Latvijā un visu 
mūžu strādāja par mēbeļu galdnieku.

Rasma bija vecākā meita ģimenē, tāpēc nācās līdzdarboties jaunāko brāļu 
audzināšanā, bet vienlaikus bija jāiet arī skolā. Tie gan bija kara gadi, smags un nejauks 
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laiks. Rīgas 32. septiņgadīgo skolu Rasma pabeidza 1949. gadā, turpināja izglītību 
Rīgas 3. vidusskolā, taču pēc devītās klases beigšanas mācības nācās pārtraukt. 
1951. gada jūnijā Rasma stājās darbā LVVA (toreizējais nosaukums – LPSR Iekšlietu 
ministrijas Centrālais arhīvs). R. Altroka strādāja Slepeno dokumentu nodaļā līdz 
1961. gadam kā arhivāre, tad kā jaunākā zinātniskā līdzstrādniece un no 1969. gada 
kā vecākā zinātniskā līdzstrādniece.

1972. gada aprīlī tika uzsākts darbs LVVA Dokumentu glabāšanas nodaļā, līdz 
1978. gadam galvenās fondu glabātājas amatā, bet šajā gadā viņa tika iecelta par šīs 
nodaļas vadītāju, un šo amatu R.  Altroka pildīja līdz 1994. gada novembrim. Vēl 
pusgadu, līdz 1995. gada 30. jūnijam un aiziešanai pensijā, viņa atradās Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas padomnieka amatā. Tā nu arhīva darbā tika aizvadīti 44 gadi. 

Mūsdienās nav viegli iztēloties, kā arhīva darbs tika organizēts pēckara gados. 
Protams, pastāvēja stingra darba disciplīna, pat zināma slepenība. Darbs nebija no 
vieglajiem, un tas prasīja lielu precizitāti. Turklāt Rasmas kundze 21 gadu strādāja 
Slepeno fondu nodaļā, galvenokārt veicot visdažādākās tematikas izziņu gatavošanu, 
sākot no atbildēm uz pieprasījumiem par darba stāža pierādīšanu un beidzot ar, 
teiksim, pierādījumiem par kādas personas revolucionāriem nopelniem. Tādējādi 
gribot negribot nācās ļoti pamatīgi iepazīt milzumu materiālu no visdažādākajiem 
arhīva fondiem – un ar to pašu uzkrāt lielisku pieredzi.

1972. gadā Rasmas kundze sāka darbu jaunā virzienā, uzņemoties galvenā fondu 
glabātāja pienākumus. Seši gadi šajā postenī lika līdz pēdējam sīkumam apgūt lietu 
fondēšanu un uzskaiti, pārzināt visus saglabāšanas aspektus. Jau tāpēc vien, 1978. 
gadā sākot pildīt Saglabāšanas nodaļas vadītājas darbu, bija apziņa, ka šajā amatā viss 
tiks veikts godam. Tā arī bija – goda raksti un pateicības par labu darbu apliecina, ka 
Rasmas kundzes vadībā nodaļas darbs tika paveikts bez kļūmēm, godam. Jāteic gan, 
tas nebija viegli panākams. Arhīva darba zemais prestižs un niecīgās algas garantēja 
lielu kadru mainību, jo ne visi jaunatnācēji aizkavējās darbā ilgāk par pāris gadiem. 
Priekšnieces prasmīgā vadība tomēr ļāva izveidot nodaļas darbinieku kodolu, un 
tie bija ļaudis, kas tad arī strādāja ilgi jo ilgi, nebaidījās no jauniem uzdevumiem 
un stingrās darba disciplīnas. Šeit gan jāatzīmē, ka atskaitēs tika minēti nodaļas 
sasniegumi, bet grēki un kļūmes palika pašas priekšnieces zināšanā. “Kā aiz mūra 
sienas” – ja tas tā bija vajadzīgs. Bez tam Rasmas kundze ilgus gadus sekmīgi darbojās 
arodbiedrībā, un tur jau varēja dažam labam izpalīdzēt grūtākā brīdī, uzmundrināt, 
izvadāt ekskursijās, ar rubli no pašpalīdzības kases paglābt dažas dienas pirms algas. 
Ja vajag, aizlikt labu vārdu.

Pienāca 1991. gads un lielās pārvērtības arhīva dzīvē. Pagaisa slepenība, atvērās 
fondi, bet vislielākais pārbaudījums tomēr bija zemes reforma un ar to saistītie 
simti un tūkstoši pieprasījumu par atgūstamajiem mantojumiem. Tā vairs nebija tik 
ierastā ikdiena, bet gan viesulis, darbs uz cilvēka spēju robežas. Arī nodaļas vadītājai, 
kurai vajadzēja ne tikai organizēt, bet arī pieņemt apmeklētājus, un tas nebija nekas 
vienkāršs pārliecināt cilvēku, ka viņa pieprasījumu nebūs iespējams izpildīt mēneša 
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laikā, ka tur tomēr paies ilgāki mēneši, kamēr līdz tam vispār pagūs nonākt un tad 
sagatavot.

Taču darbs arhīvā vien nespēj aizņemt visu laiku un prātu. Labai atpūtai 
nepieciešams vēl kaut kas, un tad lieliski noder laba grāmata, interesanta kinofilma, 
teātri un koncerti, izstādes un svētki. Piedevām ekskursijas un ne tikai pa Latviju vien. 
Ja reiz nav iespējams doties uz Alpiem vai Andiem, ir taču arī Karpati un Kamčatka, 
Volga un Melnā jūra, Maskava, Vidusāzija.

Jā, un tad vēl lielā arhīva balle ar karogiem, ar banketu, ar ziediem un sveicējiem. 
Organizācija bija Rasmas kundzes ziņā, un viss notika spīdoši.

1995. gadā pienāca pensijas laiks. Nu būtu varēts atpūsties, taču spēka vēl pietika 
krietnu laiku nostrādāt izstāžu zālē “Arsenāls”, tad arī Ārzemju mākslas muzejā par 
dežuranti. Aizvien noderēja možs gars un optimisms.

Mūžs noslēdzies. Arhīvā Rasmas kundzi atceras vēl šobaltdien kā stingru 
priekšnieci, krietnu kolēģi, labu darbaudzinātāju, arī kā piemēru dažās labās dzīves 
situācijās.

Modris Šēnbergs
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JĀNIS BALTIŅŠ 
(26.03.1951.–02. 02. 2017.)

2017. gada 2. februārī Rundāles pils muzejs zaudēja vienu no cilvēkiem, kas bija 
gājuši līdzi muzeja tapšanai un izaugsmei, piedzīvojuši pils garo un grūto atjaunošanas 
vēsturi, pašiem kļūstot par tas sastāvdaļu. Sešdesmit piecu gadu vecumā no mums 
aizgāja muzeja Latvijas mākslas nodaļas vadītājs Jānis Baltiņš.

1979. gada oktobrī viņš tieši no LVU Vēstures un filozofijas fakultātes sola bija 
iesoļojis Rundāles pilī, kaut gan iesoļošana nepavisam nav īstais vārds. Kā Jānis 
pats vēlāk atcerējās, tobrīd Rundāles pils, oktobra dubļos slīgdama, bijusi gandrīz 
nepieejama, tajā iekļūt nācies grūti un ne bez piedzīvojumiem. Patiesi, 1979. gadā 
darbi pilī un tai apkārt bija sasnieguši kulmināciju, apkures, ūdensvada, kanalizācijas 
un elektrības kabeļu tranšejas šķērsoja visu teritoriju, visur braukāja traktori un 
buldozeri, pāri rakumiem un dubļu peļķēm stiepās nedrošas laipas. Pa laipām šur un 
tur bija jāstaigā arī pilī, jo turpinājās cokola stāva atbrīvošana no smilšu pildījuma, 
jaunu grīdu likšanu un kāpņu rekonstrukcija.

Reti kurš augstskolas absolvents tūlīt nokļūst augstā postenī, bet Jānis jau ar pirmo 
dienu tika pieņemts par muzeja galveno fondu glabātāju. Tas nebija goda amats. Tāpat 
kā tobrīd tapa pils, tapa arī muzejs un tā kolekcijas, kas veidojās pilnīgi no jauna, 
tukšā vietā, gan iepērkot eksponātus pils interjeriem, gan glābjot postīšanai pakļauto 
Latvijas baznīcu un muižu mākslinieciskās vērtības. Muzejam nebija stabilu krātuves 
telpu, eksponātus nācās pārnēsāt no vienas vietas uz citu, sekojot restaurācijas gaitai 
pilī, bet kolekciju inventarizēšana bija jāveic laikā starp divām ekspedīcijām, kuru 
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nolūks bija vismaz zinātnei saglabāt kādu iznīcībai lemtu vēsturisku ēku. Jānis Baltiņš 
tur vienmēr bija klāt, palīdzot ne tikai ar zināšanām, bet arī ar fizisku spēku, ar 
neizsīkstošu humoru un dzīvesprieku.

Jānis Baltiņš tādējādi Rundāles pilī uzreiz iekļuva radīšanas procesa vidū, kur pretī 
ikdienas grūtībām stāvēja spožās nākotnes cerības. Un grūtības nebija mazas, dzīves 
apstākļi bija spartāniski, to skaitā mitināšanās pilī. Jānis kādu laiku dzīvoja telpā, 
kura tagad lepojas kā hercogienes tualetes kabinets, bet tolaik bija šaura, augsta un 
neomulīga telpa, kas pirms kara bija izbūvēta kā skolas direktora kabinets.

1984. gadā ģimenes dzīves apstākļi Jāni aizveda projām no muzeja, lai tajā atkal 
atgrieztos 1986. gada 1. aprīlī, šoreiz citā amatā kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 
No 1989.  gada viņš bija arhīva sektora vadītājs, no 2002. gada – Latvijas mākslas 
nodaļas vadītājs. Tagad viņš nokļuva savā īstajā sfērā.

Rundāles pils muzejs netapa tikai kā instruments hercogu pils atjaunošanai vai kā 
izglābto kultūras vērtību krātuve. Jau no 1973. gada muzeja zinātniskās līdzstrādnieces 
Valda Kvaskova un Nora Sadovska ikdienas darbā no arhīvu bagātīgajām dzīlēm 
gadu desmitiem bija vākušas ārā visu, kas attiecās gan uz Rastrelli, Bīroniem un 
Kurzemes hercogu pilīm, bet arī uz visu bezgala plašo Latvijas vēsturisko stilu perioda 
arhitektūras un mākslas lauku. Tā nebija nejaušība, jau no paša sākuma bija paredzēts 
uz zinātniskā arhīva pamata Rundālē veidot nelielu Latvijas senās mākslas vēstures 
pētīšanas centru, kam vajadzētu izdot publikācijas, veidot izstādes, izdot apkopojumus 
un katalogus par tādām tēmām, kas Latvijā līdz tam nav tikušas skartas, ar sevišķu 
uzsvaru uz muižu vēsturi. Tikai uz jaunu arhīvu materiālu pamata bija iespējams 
uzminēt daudzās Latvijas mākslas vēstures mīklas, un šis darbs tika veiksmīgi uzsākts. 
Diemžēl lemts bija citādi. Pils restaurācija, interjeru iekārtošana, grūtā un dārgā 
baroka dārza atjaunošana, restaurācijas finansēšanas pārtraukšana 1992. gadā izvirzīja 
priekšplānā aizvien eksistenciālākas prasības, līdz ekonomiskā krīze nāca jau ar gluži 
apokaliptisku nogruvumu, liekot atlaist zinātniskos darbiniekus un galēji sašaurināt 
jebkādu pētniecības darbu. Jānis Baltiņš šajā smagajā periodā palika vienīgais, kurš 
vēl drīkstēja turpināt to darbu, uz ko viņu virzīja gan izglītība, gan iekšējais zinātnieka 
diktāts. Viņš bija atradis tēmas, no kurām daļa Latvijā gan pirmskara, gan pēckara 
laikā bija palikusi novārtā. Tās bija vēstures palīgdisciplīnas – ģenealoģija, heraldika, 
sfragistika, numismātika, faleristika. Zemnieku puisis no Rūjienas ar aizrautību metās 
tēmās, ko par savām un tikai savām reiz bija uzskatījuši erudītie vācbaltiešu pētnieki. 
Dzimtu ģenealoģija, muižu un baznīcu vēsture, heraldiskās un sfragistiskās tradīcijas 
un faktoloģija, kas likās nesatricināma kopš 19. gs., palikta zem lupas, tāda izrādījās 
esam ne vienmēr. Īpaši sfragistikas nozarē Jānis varēja nākt ar jaunu pienesumu, šo 
pētījumu lauku sekmēja labā sadarbība ar citiem muzejiem un īpaši ar Latvijas Valsts 
vēstures arhīvu, kurā viņš juta to gaisotni, kas bija nepieciešama viņa kā zinātnieka un 
cilvēka dvēselei.

Latvijas vēstures dzīles Jānim bija ne tikai pētījumu, bet arī īstas aizrautības lauks. 
Viņš varēja ilgi un dedzīgi stāstīt par kādu atradumu, noskaidrotu faktu, izlabotu kļūdu. 
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Viņam piemita īsta vēsturnieka pedantisms šī vārda labā nozīmē, jo nav iespējams 
tuvoties patiesībai citādi, kā iedziļinoties detaļās, pat līdz tādai pakāpei, kas reizēm 
šķiet pārspīlēta. Kad ritēja ilgais darbs pie Latvijas 19. gs. portretu izstādes kataloga, 
kur Jānim bija piešķirti ģenealoģiskie jautājumi un it īpaši – militārpersonu ordeņu 
apraksti, reizēm šķita, ka Jānis var novest līdz izmisumam, skaidrojot, kas tie par 
ordeņiem, kad tie saņemti, ciktāl mākslinieks kaut ko ir pārpratis ordeņu attēlojumā, 
nereti arī atklājot to, ka daži ordeņi attiecīgajai personai tobrīd nemaz nebija piešķirti 
utt. Bet arī tad, slīkstot šajā detaļu pārpilnībā, bija skaidrs – tikai tā var realizēties īsta 
zinātne, tikai tā var noskaidrot lielo patiesību, kas sastāv no daudz sīkiem faktiem, kas 
ir jāizsijā un jāatsedz to iespējamās iekšējās pretrunas.

Jānis Baltiņš atļāvās būt oriģināls un patstāvīgs savā dzīves ritmā, viņam izdevās iet 
savu ceļu, darot to, kas patika, un neko nepieņemot no sabiedriskajām nosacītībām, 
ārišķībām, izdevīguma vai karjeras tieksmēm. Dzīvesprieks un optimisms viņu 
pavadīja līdz pat galam, būdams jau smagi slims, viņš bieži nāca uz muzeju, interesējās 
par sev mīļajām tēmām, un ne reizi neskanēja kāda žēlīga, līdzjūtību prasoša nots.

Tieši tajā dienā, kad Jānis nomira, no Greifsvaldes universitātes atnāca Dr. Ralfa 
Vērliha vēstule. Tajā viņš izteica cerību “drīzumā iepazīties ar Baltiņa kungu,” kura 
publikāciju par Kurzemes hercogieņu zīmogiem viņš bija izmantojis savā topošajā 
grāmatā. Satikšanās gan vairs neiznāks, bet publikācijas paliks, tāpat kā paliks viss, kas 
mūs ir saistījis ar aizgājēju un ko viņš mums atstājis. Jānis Baltiņš bija viens no mums, 
un tāds arī vienmēr paliks.

Imants Lancmanis
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