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vilmu kalniņu atceroties...

Nesagaidot savu 90. dzimšanas dienu, 2012. gada 19. martā mūžībā aizgāja mūsu 
bijusī kolēģe Vilma Kalniņa –  ļoti cienījams, erudīts, dzīves gudrs un sirsnīgs cilvēks. 
Zemes klēpī viņu guldīja dzimtajā pusē – Salacgrīvas kapsētā. 

Vilma Kalniņa dzimusi 1922. gada 13. jūlijā Valmieras apriņķī Salacas pagasta 
“Vauču” mājās lauksaimnieku ģimenē. Mazajai Vilmai vēl nebija divi gadi, 
kad nomira tēvs, bet 15 gadu vecumā viņa zaudēja arī māti. No šī brīža Vilmas 
kundzei nācās iztikt bez pašu tuvāko cilvēku padoma. Pabeigusi Ainažu 6-klasīgo 
pamatskolu, pēc mātes nāves viņa pārcēlās pie radiem Smiltenē un mācījās  Valsts 
Nurmižu mājturības skolā. Tur apgūtās saimniekošanas prasmes vēlāk dzīvē lieti 
noderēja. 19 gadu vecumā sākās arī pirmās patstāvīgā darba gaitas – 1942. gadā 
viņa kļuva par slimnieku kopēju Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā, kur strādāja 
līdz 1944. gada septembra beigām. 

Vēlēšanās turpināt izglītību Vilmu Kalniņu tālāk aizveda uz Rīgu, kur dzīvoja 
tēva māsa. 1945. gada rudenī viņa iestājas Rīgas 8. strādnieku jaunatnes Raiņa vakara 
vidusskolā, kuru ļoti sekmīgi pabeidza. Diemžēl, slimības dēļ nebija iespējams 
turpināt mācības augstskolā. Līdztekus mācībām bija arī darbs, jo vajadzēja pelnīt 
iztikas līdzekļus.1945. gada 24. novembrī Vilmas kundze sāka strādāt Latvijas PSR 
Centrālajā Valsts arhīvā – tagadējā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā par arhivāri. 
Lai gan ar gadiem mainījās amati, darba pienākumi un atbildība,  Latvijas valsts arhīvu 
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sistēmā pagāja viņas 53 gadu garumā mērāmais darba mūžs. Laikam gan nav tāda 
arhīva darba veida, kuru Vilmas kundze savā ilgajā darba mūžā  nebūtu apguvusi un 
ar lielu atbildību veikusi. Par to saņemti apbalvojumi un pateicības. Pazīstot Kalniņas 
kundzi, šķiet, daudz lielāka nozīme viņas pašas vērtējumā allaž bija gandarījumam 
par labi padarīto darbu. Personas lietas sausie dati vēsta, ka 1950. gada decembrī 
viņa iecelta par arhīva zinātnisko līdzstrādnieci, pēc gada – par Kultūras un sadzīves 
iestāžu nodaļas vadītāju, bet 1957. gadā sācies darba posms Izziņu nodaļā. 1960. gada 
sākumā Vilmu Kalniņu pārcēla darbā uz Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Arhīvu daļu 
par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. Tur no 1963. līdz 1977. gadam viņai bija uzticēta 
viena no grūtākajām darba jomām – metodiskās un praktiskās palīdzības sniegšana 
Latvijas PSR Centrālā Valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtniecības arhīva 
jaunizveidotajām 11 filiālēm. Tā nebija viegla darba joma arī tādēļ, ka, neraugoties uz 
laika un sadzīves apstākļiem, bija saistīta ar biežiem komandējumiem. 

Kaut arī 1977. gadā Vilmas kundze aizgāja  pelnītā atpūtā, pēc neilga laika viņa 
atgriezās savā pirmajā darbavietā Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 1982. gadā Kalniņas 
kundzei piedāvāja pārzināt arhīva Palasta ielas glabātavu, kur atradās Rīgas rātes 
un tai pakļauto iestāžu dokumenti. Šeit pagāja viņas pēdējais darba cēliens līdz 
pat 1999. gada 15. februārim. Līdztekus ierastajiem arhīvista pienākumiem, Vilmas 
kundzei nelielajā Palasta ielas lasītavā bija jānodrošina arī pētnieku apkalpošana. Šajā 
darbā bija nepieciešama gan ilgajos darba gados uzkrātā pieredze, gan labās vācu 
valodas zināšanas un saskarsmes prasmes. Lai gan viss darba apjoms bija jāpaveic 
vienai, Vilmas kundzei tur patika. Jāpiebilst, ka, būdama savā darbā ļoti akurāta, 
Kalniņas kundze nekad, nevienā situācijā nepārvērtās par burta kalpu, bija taktiska 
un saprotoša.  Palasta ielā esošos krājumus  tolaik regulāri izmantoja pētnieki no 
LPSR Zinātņu akadēmijas un citām pētniecības iestādēm, lai vāktu materiālus savām 
zinātniskajām tēmām. Droši var sacīt, ka Vilmas kundzes attieksme un darba stils 
lasītavā radīja patīkamu gaisotni pētniecības darba sekmīgai norisei. Strādājot Palasta 
ielā, viņa allaž domāja, kā atvieglot piekļuvi informācijai – veidoja fondu tematiskās 
un personu kartiņas, kuras arī šodien izmanto kolēģi un lasītāji. 

Šo rindu autorei kā pētniecei bija iespēja 10 gadu garumā regulāri apmeklēt Palasta 
ielā esošo lasītavu un tuvāk iepazīties ar Kalniņas kundzi. Vienmēr bija patīkami vērt 
lasītavas durvis un sākt jaunu darba dienu. Allaž laipna, zinoša un precīza savā darbā 
bija Vilmas kundze. Darbu starplaikā pūtinot acis, reizēm abas risinājām interesantas 
sarunas ne vien par vēsturi un  profesionāliem jautājumiem, bet  arī par izlasītajām 
grāmatām un jaunākajām teātra izrādēm. Izrādījās, ka mūs saista arī kopīgu paziņu 
loks. Dažreiz Kalniņas kundze pakavējās atmiņās – stāstīja par Salacgrīvas pusē 
aizvadīto bērnību un jaunības gadiem, kā arī ilgajā mūžā pieredzēto. Stāstīja arī par 
pirmajiem pēckara gadiem, kad sākusi darbu arhīvā un  kopā ar kolēģiem fiziski smagi 
strādājusi, lai apzinātu un arhīvā nogādātu kara gados izkliedētos dokumentus. Tie 
vesti gan ar zirgu pajūgiem, gan pa Daugavu ar laivām, bijuši putekļaini, netīri un 
nesakārtoti. Tas esot bijis grūts, bet arī skaists laiks. Skaists, jo tā  bija viņas jaunība. 

Tā es sākotnēji iepazinu Vilmu Kalniņu kā arhīva darbinieci – glabātavas un 
lasītavas vadītāju, vēlāk jau kā kolēģi, ar kuru vienmēr bija ļoti patīkami sastapties. 
Lieki sacīt, ka Kalniņas kundze, kā viņu cieņā un patiesā sirsnībā uzrunāja gados 
jaunākie arhīva kolēģi, allaž bija gaidīta visās arhīva jubilejās. Esmu pārliecināta, ka, 
cilvēkam aizejot, nekas neizgaist bez pēdām – paliek atmiņas, atstātais veikums un 
personības starojums.  
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