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arhīvistu biedrībā

LATVIJAS ARHĪVISTU BIEDRĪBA UN LATVIJAS 
NACIONĀLAIS ARHĪVS LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI

Valsts simtgade ir vērienīgākais pasākums mūsdienu Latvijas vēsturē. Simtgades 
svinības ir plašs un dinamisks norišu kopums, ko veido un kurā iesaistās vietējā, 
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas 
un izpratni par Latvijas valsts izveidi kā procesu, svētku programma tiks īstenota  
piecu gadu garumā – no 2017. līdz 2021. gadam, lai aptvertu galvenos ar valsts izveidi 
un nostiprināšanos saistītos pasākumus, rakstīts Kultūras ministrijas “Latvijas valsts 
simtgades svinību sagatavošanas programmā”. 

Plāni un ieceres valsts simtgades atzīmēšanā ir arī Latvijas Nacionālajam arhīvam 
(LNA) un 1997. gadā dibinātajai nozares profesionālajai organizācijai Latvijas Arhīvistu 
biedrībai (turpmāk LAB). Atskatoties uz biedrības 20 gadu darbību, Latvijas arhīvistu 
saime 2017. gada 16. maijā pulcējās Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā uz svinīgo 
pasākumu, kas ievadīja LNA un LAB veidoto Latvijas valsts simtgades pasākumu ciklu.

Pasākumu atklāja Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. Uzrunā viņa 
akcentēja galvenos LNA Latvijas Republikas 100. gadadienai veltītos pasākumus, kas 
tieši saistīti ar nacionālā dokumentārā mantojuma – nacionālā kultūras mantojuma 
daļas apzināšanu un izpēti Latvijas Nacionālajā arhīvā, kā arī šī mantojuma pieejamības 
nodrošināšanu, popularizāciju un izmantošanu gan kultūras un vēstures pētniecībā, 
gan arī sabiedrības izglītošanā. Turpinājumā M. Sprūdža atzīmēja, ka Latvijas nacionālā 
dokumentārā mantojuma izmantošanā un popularizēšanā liela nozīme ir vēstures avotu 
publicēšanai.  Nav nejaušība, ka, sākot ar 20. gs. 90. gadiem, avotu publikāciju sociālā 
nozīme Latvijā ir būtiski paaugstinājusies, jo dokumentārā mantojuma publikācija 
orientējas uz plašu lasītāju loku – Latvijas sabiedrību, kurai tās pagātne nav vienaldzīga. 

Sabiedrības uzmanībai LNA sadarbībā ar LAB ir piedāvājis vēstures avotus – arhīva 
dokumentus un atmiņu krājumus, kuros atspoguļoti Latvijas pagātnes svarīgākie 
jautājumi. Lielākais devums ir grāmatu sērija “Vēstures avoti”, kurā no 1999. līdz 
2017. gadam ir izdoti deviņi vēstures avotu krājumi. Sērijas apskatei un vērtējumam 
pasākuma ietvaros pievērsās Daugavpils Universitātes profesors Dr. hist. Aleksandrs 
Ivanovs referātā “Nacionālais dokumentārais mantojums sērijas “Vēstures Avoti” 
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Latvijas Arhīvistu biedrības 20. gadu jubilejas pasākuma dalībnieki. Rīga Latvijas Dzelzceļa 
vēstures muzejs. 2017. gada 16. maijs. O. Jansona foto

Latvijas Arhīvistu biedrības 20. gadu jubilejas pasākums, referē Daugavpils Universitātes 
profesors Aleksandrs Ivanovs. Rīga Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. 2017. gada 16. maijs. 

O. Jansona foto



202 arhīvistu biedrībā

publikācijās”. Referents uzsvēra avotu izdevumu nozīmi vēstures pētniecībā un 
dokumentu popularizēšanā, novēlēja biedrībai un tās sadarbības partneriem turpināt 
iesākto darbu. Aplūkojot jau esošos sērijas izdevumus, referents atzinīgi vērtēja to 
dažādību aptvertā laika posma (13.–20. gs.) un tēmu daudzveidības ziņā, uzsverot, 
ka visus sērijas avotu izdevumus papildina plaši komentāri un ievadesejas, kas radīti 
mērķtiecīgu un plašu pētījumu rezultātā.

Tāpat referātā A. Ivanovs akcentēja, ka sērijas izdevumi pievēršas ne tikai politiskajai 
vēsturei (piemēram, izdevumi “Apvērsums” vai “Latvija Parīzes Miera konferencē”), bet 
arī ikdienas dzīvei (piemēram, Jūliusa Dēringa atmiņas), sociālajai vēsturei (piemēram, 
“Marginālās”) u.c. vēstures jomām, Latvijas historiogrāfijā ienesot jaunas vēsmas ne 
tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. 

Neraugoties uz dažiem referenta aizrādījumiem un ieteikumiem par sērijas 
grāmatām un to redakciju (piemēram, par personu saraksta veidošanu izdevumā “Latvija 
Parīzes Miera konferencē”, kurā, pēc referenta domām, būtu bijis pārskatāmāk atveidot 
personu vārdus to oriģinālrakstībā un tikai tad latviskojumu vai zemsvītras piezīmēs 
tekstā norādīt personu vārdu atveidojumu latviski, tādējādi lasītājam atvieglojot avotu 
un palīgmateriālu izmantošanu), A. Ivanovs atzinīgi vērtēja izdevumu arheogrāfisko 
kvalitāti, atzīmējot, ka visa sērija izmantojama ne tikai to publicēto avotu kontekstā, 
bet arī kā paraugs avotu publikācijām.

Pasākuma turpinājumā referātā “Ievadot Latvijas simtgades svinības: atskats uz 
Latvijas delegāciju Parīzes Miera konferencē” jaunākajam sērijas “Vēstures Avoti” 
izdevumam “Latvija Parīzes Miera konferencē” pievērsās Latvijas Universitātes 
profesors, ilggadējais Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieks un minētā izdevuma 
zinātniskais redaktors Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. Tā kā pasākuma laikā profesors 
neatradās Latvijā, klātesošos viņš uzrunāja “no ekrāna” videoierakstā, ko speciāli 
pasākumam veidoja Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Elektronisko 
dokumentu nodaļas galvenais arhīvists Rūdolfs Henčels un Latvijas Valsts vēstures 
arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Aiga 
Bērziņa. Ar profesora Ē. Jēkabsona runas ierakstu interesenti var iepazīties LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā. 

Savā referātā Ē. Jēkabsons sniedza ieskatu publicēto avotu – Latvijas delegācijas 
protokolu tapšanas gaitā 1919. gadā Parīzē un starptautiskās situācijas  raksturojumā. 
Latvijas Republikas pārstāvji Parīzes Miera konferencē 1919. gadā ne tikai ieveda 
jaundibināto valsti starptautiskajā arēnā, bet arī aktīvi iestājās par tās interesēm. 
Neraugoties uz to, ka konferences un delegācijas darbības laikā Latvija nesaņēma 
neatkarības starptautisko atzīšanu, Latvijas delegāti panāca kara plosītās un iekšpolitiski 
nestabilās Latvijas problēmu aktualizēšanu un izveidoja pamatu tālākai diplomātiskai 
darbībai. 

Vēsturnieks Ē. Jēkabsons, no ekrāna uzrunājot klātesošos,  norādīja uz izdevuma 
nozīmību ne tikai Latvijas (reģionālās) vēstures pētniecībā, bet gan visas Eiropas un 
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pat pasaules kontekstā, atzinīgi vērtēja izdevuma veidotāju un atbalstītāju iniciatīvu, 
kā arī norādīja, ka LNA sastāvā esošā struktūrvienība – Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
veidojas par nozīmīgu Latvijas vēstures zinātnes centru.

Pēc profesora A. Ivanova un profesora Ē. Jēkabsona uzstāšanās sekoja izdevuma 
“Latvija Parīzes miera konferencē 1919. gadā. Delegācijas sēžu protokoli” atvēršana. 
Izdevums ir kopdarbs, to sadarbībā ar Latvijas Arhīvistu biedrību publicēšanai 
sagatavoja LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) un Ārlietu ministrijas speciālisti: 
LVVA direktora vietniece Valda Pētersone, LVVA Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas vadītāja Gunta Minde un šīs nodaļas arhīva eksperte Aiga 
Bērziņa, Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas arhīva eksperte 
Silvija Križevica, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta 
eksperte Lelde Zemberga un literārā redaktore Ilze Antēna. Krājuma sagatavotāju vārdā 
uzstājās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļas vadītāja Iveta Šķiņke, 
Latvijas Arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Valda Pētersone  un LVVA 
direktors Nikolajs Rižovs. Viņi izteica pateicību vēsturniekiem, arhīvu speciālistiem 
un izdevējiem par veiksmīgo sadarbību, kurai bija būtiska nozīme izdevuma tapšanā. 

Latvijas Arhīvistu biedrības 20. gadadienas svinības ievadīja biedrības valdes 
priekšsēdētāja Linda Pleša, sveicot svinīgā pasākuma dalībniekus un sniedzot īsu 
ekskursu biedrības vēsturē. Lasītāju uzmanībai piedāvājam L. Plešas runu: 

Ilggadējās Latvijas Arhīvistu biedrības aktīvistes (no kreisās): valdes priekšsēdētāja Felicita Raslava 
un valdes sekretāre Biruta Marksa Latvijas Arhīvistu biedrības 20. gadu jubilejas pasākumā. Rīga 

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. 2017. gada 16. maijs. O. Jansona foto



204 arhīvistu biedrībā

Labdien, Latvijas Arhīvistu biedrības biedri, biedrības draugi un sadarbības partneri!
20. gadsimta 90. gadu otrajā pusē arhīvu nozarē aktualizējās jautājumi par Latvijas 

arhīvu iestāžu tālāku attīstību, par arhīva darba un arhīvista prestiža paaugstināšanu 
un profesionālā līmeņa celšanu, kā arī profesionālu kadru sagatavošanu. Šajā laikā 
uzsāka arhīvu sistēmas attīstības koncepcijas izstrādi, plānoja grozījumus likumā “Par 
arhīviem”. Augošā sabiedriskā aktivitāte, vēlme ietekmēt un piedalīties reformu procesos 
arhīvu sistēmā, kā arī uzskatu dažādība par arhīvu sistēmas nākotnes modeli radīja 
nepieciešamību veidot sabiedrisku organizāciju kopīgas darbības veikšanai. Biedrības 
dibināšanas ideja piederēja bijušajam Valsts arhīvu ģenerāldirektoram Valdim Štālam.

Veicot nopietnus sagatavošanas darbus, kurus realizēja Felicita Raslava, Valda 
Pētersone, Dace Ozoliņa, Biruta Marksa un Nonna Jermakova, Latvijas Arhīvistu 
biedrību nodibināja 1997. gada 16. maijā. Dibināšanas kopsapulce notika Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16. Dibināšanas kopsapulcei bija iesniegti  
115 iesniegumi, kuros bija apliecināta vēlēšanās dibināt Latvijas Arhīvistu biedrību un 
kļūt par tās biedru, kā arī vairāku zonālo valsts arhīvu darbinieku sanāksmju protokoli 
ar atbalstu arhīvistu biedrības dibināšanai. Biedrības dibināšanas kopsapulce pieņēma 
lēmumu par Latvijas Arhīvistu biedrības nodibināšanu, par statūtu apstiprināšanu, 
par iestāšanās un biedru naudas apmēra noteikšanu, kā arī ievēlēja valdi un revīzijas 
komisiju. Kā stāsta aculiecinieki, tad debates kopsapulcē bija spraigas un ilga līdz pat 
vēlam vakaram. Biedrības valdes pirmajā sēdē par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Siguldas 
zonālā valsts arhīva direktori Felicitu Raslavu. 

Felicita Raslava
Vēsturniece arhīviste, arhīvu sistēmā no 
1993. gada jūnija līdz 2015. gada martam. 
LAB dibinātāja un goda biedre. 
LAB valdes priekšsēdētāja no 1997. gada 
maija līdz 2009. gada martam.
Darbības prioritātes:
– dalība jauna Arhīva likuma izstrādē;
– arhīvistu un dokumentu pārvaldības 
speciālistu profesionālā līmeņa celšana;
– arhīvistu profesijas aizsardzības 
nodrošināšana un atalgojuma 
paaugstināšana.
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Gunārs Mediņš
Vēsturnieks, arhīvu nozarē no 
1994. gada augusta līdz 2013. gada 
augustam. Piedalījies LAB
dibināšanas sapulcē 1997. gada 16. maijā. 
LAB goda biedrs, LAB valdes priekšsēdētāja 
vietnieks no 1997. gada maija līdz 
2009. gada martam.
Darbības prioritātes:
– starptautisko sakaru un sadarbības 
veicināšana ar ārzemju arhīviem;
– biedrības finansiālo līdzekļu pārraudzība 
un atbalstītāju piesaiste biedrības 
projektiem.

Biruta Marksa
Filoloģe, arhīvu nozarē no 1991. gada 
augusta līdz 2012. gada decembrim. 
Ilggadēja Arhīvu inspekcijas vadītāja. 
LAB dibinātāja un goda biedre, 
LAB valdes sekretāre no 
1997. gada maija līdz 2009. gada martam.
Darbības prioritātes:
– LAB biedru komunikācijas organizēšana, 
“Informatīvā Biļetena” izdošana;
– arhīvista profesijas prestiža celšana 
sabiedrībā;
– arhīvistu ētikas kodeksa izstrādāšana.

Biedrības statūtus Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēja 1997. gada 25. jūnijā. Statūti 
noteica galvenos biedrības darbības mērķus: apvienot kopējai darbībai arhīvniecības 
speciālistus un interesentus, veicināt Latvijas Nacionālā arhīva fonda veidošanu, 
saglabāšanu un izmantošanu, pievērst sabiedrības uzmanību dokumentiem kā vēstures 
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liecībai, celt arhīvistu profesionālo līmeni un profesijas prestižu sabiedrībā, popularizēt 
arhīvistiku kā zinātni, nodrošināt arhīvistu profesionālo aizsardzību. 

2005. gadā Latvijas Arhīvistu biedrība no sabiedriskas organizācijas pārtapa par 
biedrību.

Biedrība visus šos gadus savu iespēju robežās ir nopietni strādājusi, lai sasniegtu un 
realizētu tās statūtos noteiktos mērķus. Biedrības darbība ir bijusi un šobrīd ir vērsta 
visdažādākajos arhīvniecības, vēstures jomas, dokumentu popularizēšanas, arhīvu jomas 
profesionāļu un visas sabiedrības izglītošanas virzienos.

Latvijas arhīvistu biedrība 20 gados ir paudusi savu profesionālo viedokli par dažādiem 
tiesībaktu projektiem, kas attiecas uz nozari, par arhīvu sistēmas attīstības perspektīvām 
un jautājumiem, kas saistīti ar arhīvistu interešu aizstāvību. Jau savos pirmsākumos 
biedrība iesaistījās Latvijas arhīvu sistēmas attīstības koncepcijas projekta izvērtēšanā. 
2000. gadā biedrības valde apstiprināja Arhīvistu ētikas kodeksu. Vēlāk biedrība 
iesaistījās jaunā Arhīvu likuma izstrādē, no 2004. gada arī jautājuma aktualizēšanā par 
arhīvu darbinieku algām. Nozīmīgu darbu Latvijas Arhīvistu biedrība veica, izstrādājot 
profesijas standartus “Arhīvists” un “Dokumentu sistēmu vadītājs”. Biedrība līdzdarbojās 
arī arhīvniecības izglītības jautājumu risināšanā, iesaistoties Rēzeknes Augstskolas 
profesionālās maģistra studiju programmas arhīvniecībā akreditācijā. Biedrības pārstāvji 
darbojās arī jauno normatīvo dokumentu izstrādē, kas bija jāsagatavo pēc Arhīvu likuma 
pieņemšanas. Kopš tika izveidota Arhīvu padome, tajā līdzdarbojas arī Latvijas Arhīvistu 
biedrības izvirzītie pārstāvji.

Valda Pētersone
Vēsturniece, vēstures zinātņu doktore, 
arhīvu nozarē kopš 1992. gada decembra. 
LAB dibinātāja, LAB valdes priekšsēdētāja 
vietniece kopš 2009. gada aprīļa.
Darbības prioritātes:
– Latvijas arheogrāfijas attīstības 
veicināšana, mūsdienu zinātniskās 
arheogrāfijas līmenim
atbilstošu metodisko ieteikumu izstrāde;
– vēstures avotu publicēšanas projektu 
organizēšana, sadarbības partneru un 
finansiālo līdzekļu
piesaiste projektu realizēšanai.
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Ingūna Slaidiņa
Vēsturniece, sociālo zinātņu maģistre, 
arhīvu nozarē kopš 1991. gada. Piedalījusies 
LAB dibināšanas sapulcē 1997. gada 
16. maijā. LAB valdes priekšsēdētāja no 
2009. gada aprīļa līdz 2015. gada
martam.
Darbības prioritātes:
– biedrības kā neatkarīga un visu arhīvu 
nozari pārstāvoša spēka stiprināšana;
– biedrības dalība arhīvu nozares regulējošo 
normatīvo aktu izstrādē un valsts arhīvu 
sistēmas reorganizācijas procesos;
– biedrības atbilstības pilnveidošana 
laikmeta prasībām – interneta vietnes 
izveide, elektroniskās saziņas ieviešana, 
biedru datubāzes izveide utt.

Līga Dimante
Vēstures un sociālo zinātņu maģistre, 
arhīvu nozarē kopš 1992. gada. Piedalījusies 
LAB dibināšanas sapulcē 1997. gada 
16. maijā. Vairākkārtēja revīzijas komisijas 
un valdes locekle, LAB valdes
sekretāre no 2012. gada aprīļa līdz 
2015. gada martam.
Darbības prioritātes:
– LAB sekcijas organizēšana nozares 
profesionāļiem;
– LAB sportisko aktivitāšu organizēšana, 
sporta komandas veidošana;
– LAB biedru neformālo pasākumu 
organizēšana.
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Biedrības darbību pirmajos piecos gados atspoguļoja speciāls žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
pielikums “Latvijas Arhīvistu biedrība, 1997–2002”. Laikā no 1997. līdz 2006. gadam, 
lai informētu par svarīgākajiem notikumiem un pasākumiem, biedrības valde izdeva arī 
Informatīvo biļetenu. Tāpat visos biedrības pastāvēšanas gados informāciju par biedrības 
norisēm  atspoguļoja žurnālā “Latvijas Arhīvi”. Laika gaitā biedrība izveidoja arī savu 
mājaslapu, kuras pārstrāde un atjaunošanas tiek organizēta šobrīd. 2015. gadā, “ejot līdzi 
laikam”, biedrība izveidoja domubiedru grupu sociālajā tīklā Facebook.

Divdesmit gados biedrība ir bijusi sadarbības partneris visdažādāko projektu 
realizācijā, piemēram, Latvijas vēsturei veltītu grāmatu, avotu izdevumu un pētījumu 
izdošanā. To vidū ir biogrāfiskā vārdnīca “Latvijas Ārlietu dienesta darbinieki,  
1918–1991” (2003. g.), biogrāfiskā vārdnīca “Latvijas advokatūra, 1919–1945”  
(2007. g.), izdevumu sērija “Vēstures avoti” u.c. Tāpat biedrība ir izrādījusi aktivitātes, 
gatavojot izstādes, izstrādājot datubāzes, organizējot seminārus, konferences un 
zinātniskos lasījumus. Latvijas Arhīvistu biedrība ir bijis sadarbības partneris 
tādu projektu realizācijā kā izstāde “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam”  
(2011. g.), Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi (no 2014. g.), izglītojošs 
pasākumu cikls atmiņas institūciju speciālistiem dokumentu saglabāšanas jautājumos 
(pergamenta un vaska zīmogu un fotodokumentu saglabāšanas un pieejamības jautājumos 
2015. un 2016. g.), audiovizuālo dokumentu datubāze “Redzi, dzirdi Latviju” (2016. g.).

Linda Pleša
Vēstures zinātņu maģistre, arhīvu nozarē 
kopš 2006. gada decembra. 
LAB biedre kopš 2010. gada. 
LAB valdes priekšsēdētāja kopš 2015. gada 
aprīļa.
Darbības prioritātes:
– LAB komunikācijas veicināšana ar 
sabiedrību;
– institūciju arhīvu un privāto arhīvu 
pārstāvju iesaistīšana biedrības darbā;
– nacionālā dokumentārā mantojuma 
pieejamības un izmantošanas 
nodrošināšana, lietojot
mūsdienu tehnoloģijas.
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Liela nozīme biedrības darbībā ir bijusi kopīgu pasākumu organizēšanai ar Valsts 
arhīvu ģenerāldirekciju un valsts arhīviem savulaik un Latvijas Nacionālo arhīvu 
šobrīd. Biedrība aktīvi piedalījās Latvijas arhīvu sporta spēļu organizēšanā. Nozīmīgi 
sadarbības pasākumi bija Latvijas Arhīvistu delegāciju braucieni un piedalīšanās dažādos 
starptautiskos pasākumos, tādos kā starptautiskais arhīvistu kongress Spānijā, Europas 
arhīvistu konference Varšavā  u.c. Biedrības valde darbojās Latvijas valsts arhīvu sistēmas 
80. un 85. gadadienas, likuma “Par arhīviem” 10. un 15. gadadienas, zonālo valsts arhīvu 
40. gadadienas svinību organizēšanā.

Biedrība 20 gados ir centusies celt arhīvistu profesionālo līmeni, profesijas prestižu 
sabiedrībā, popularizēt arhīvniecību kā zinātni. Sākot ar 1998. gadu, biedrības valde 
organizēja pasākumus profesionālās pieredzes pilnveidošanai. Pirmais seminārs, kuru 
noorganizēja Marija Vilkauša, toreizējā Rīgas domes arhīva vadītāja, notika jau 
1998. gadā par tēmu “Pieredze dokumentu uzskaitē, saglabāšanā, lietu aprakstu un 
vēsturiskās izziņas sagatavošanā”. Šajos gados šādi semināri, informatīvi pasākumi ir 
notikuši regulāri, un tajos skatīto tematu loks ir bijis visplašākais. Ir  bijuši pasākumi, kas 
veltīti elektronisko dokumentu ienākšanai Latvijā, personāla dokumentu saglabāšanas 
jautājumiem, ģimenes vēstures izpētei, lekcija “PSRS VDK arhīvu mantojums Latvijā 
un LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas darbs” un citi. Aktīvi darbojās arī zonālo 
valsts arhīvu biedri, pēc kuru iniciatīvas organizēja Vidzemes apmācības centru. Centrs 
dažādus pasākumus rīkoja līdz pat 2008. gadam. 

Pēdējos gados profesionālās pieredzes un zināšanu pilnveidošanai biedrība ir ieviesusi 
jaunu pasākumu veidu – profesionālās vizītes dažādās Latvijas atmiņas institūcijās, kuru 
laikā biedri var uzzināt, kā strādā viņu kolēģi, paplašināt savu zināšanu un savstarpējo 
kontaktu loku. Šo pasākumu ietvaros esam apmeklējuši gan Latvijas Republikas Saeimas 
arhīvu un Latvijas Nacionālo bibliotēku, gan Valsts zemes dienesta arhīvu un dažādas 
Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības.

2008. gadā Latvijas Arhīvistu biedrība kļuva par Starptautiskās arhīvu padomes 
biedru. Protams, attiecības starptautiskā līmenī biedrība savu iespēju robežās veidoja 
jau kopš tās dibināšanas. Lai iepazītu arhīvu nozares darbību ārpus Latvijas, kopš  
2011. gada biedrība ir organizējusi vairākus ārzemju braucienus, kuru laikā biedriem ir 
bijusi iespēja iepazīties ar arhīviem Lietuvā, Polijā un Igaunijā. 

Galvenais gada notikumus jau kopš dibināšanas ir ikgadējā biedrības kopsapulce, 
kuras laikā notiek atskatīšanās uz aizgājušā gadā paveikto. Atzīmējot biedrības 5. gada- 
dienu, kopsapulce notika Rīgas domes sēžu zālē, bet 10. gadadiena 2007. gadā  ar 
starptautisku semināru “Aktualitātes Latvijas un Baltijas valstu arhīvu darbībā” – Bīriņu 
pilī Limbažu rajonā.

Biedrībai, protams, ir arī dažādas problēmas, kas prasa nopietnu iedziļināšanos un 
risinājumu meklējumus, bet vismaz šodien par tām nerunāsim.

Latvijas Arhīvistu biedrības 20 gadi ir bijuši daudzpusīgi un nebūt ne garlaicīgi. 
Biedrība ir palīdzējusi arhīvistiem iepazīt citam citu, paplašināt mūsu zināšanas un 
redzesloku, palīdzējusi realizēt dažādus nozīmīgus projektus.
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Beidzot uzrunu, biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Pleša aicināja uz skatuves un 
sveica  biedrības aktīvistus, pateicās viņiem par ieguldījumu biedrības nostiprināšanā. 
Īpaši priekšsēdētāja atzīmēja Goda biedru ieguldījumu. Goda biedru apliecības 
piešķiršanas tradīciju valde iedibināja pirms vairākiem gadiem, un biedrības 
20. gadadienā tās saņēma biedrības dibināšanas iniciators bijušais Valsts arhīvu 
ģenerāldirektors Valdis Štāls un ilggadējais biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Gunārs Mediņš. 

Svinīgajai daļai noslēdzoties, sekoja biedrības valdes locekļa Aināra  Bambala 
sagatavota plašā “bilžu parāde”, kurā varēja izsekot biedrības darbībai 20 gadu garumā. 
Ikviens bija aicināts dalīties atmiņās, sumināt nopelniem bagātos biedrus un atbalstītājus, 
baudīt cienastu un īpašo svētku torti. Par svinību muzikālo noskaņu rūpējās  viens no 
labākajiem ģitāras meistariem Latvijā Vjačeslavs Mitrohins ar grupu Mitrohin’s Master 
Band. Baudot blūzu, kam īpašu nokrāsu piešķīra V. Mitrohina unikālā ģitārspēles 
maniere un dziedājums, noritēja Latvijas Arhīvistu biedrības jubilejas pasākums. 

 Vēlam biedrībai spraigu un panākumiem pilnu darbību nākamajos divdesmit gados!

Aiga Bērziņa 

Latvijas Arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Pleša pasniedz biedrības Goda biedra 
apliecību Latvijas Arhīvistu biedrības biedram Valdim Štālam. Rīga Latvijas Dzelzceļa vēstures 

muzejs. 2017. gada 16. maijs. O. Jansona foto
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ARHĪVISTU BIEDRĪBAS ORGANIzēTAIS 
BRAUCIENS Uz TARTU

2017. gada 6. oktobrī mēs, kopskaitā 42 cilvēki, pulcējāmies netālu no tirdzniecības 
centra “Origo”, lai dotos braucienā uz Igaunijas intelektuālo un kultūras centru Tartu, 
kur samērā nesen mājvietu radušas divas jaunas kultūras būves – Igaunijas Nacionālais 
arhīvs un Nacionālais muzejs. Šie divi objekti ir galvenais mūsu brauciena mērķis. Tās 
pašas dienas vakarā paredzēta neliela ekskursija pa Tartu vecpilsētu un otrajā dienā – 
brauciens uz Lielo Munameģi (Suure Munamäe). Iepazīšanos ar skatu torni izvēlējusies 
lielākā braucēju daļa, tāpēc šoreiz AHHAA zinātnes centru neapmeklēsim. 

Pēc četru stundu brauciena esam klāt. Igaunijas Nacionālā arhīva galvenā ēka 
“Noora” atrodas Nooruse ielā 3. Ēkas nosaukums “Noora” radies, saīsinot vārdu Nooruse 
(ielas nosaukums, kurā atrodas arhīvs) un vārdu Rahvusarhiiv (Nacionālais arhīvs) 
un vēlāk apvienojot to pirmās zilbes. Ēkas projekta izstrāde sākta 2010. gadā, bet 
būvniecība – 2015. gada aprīlī. Ēkas arhitekti ir Sanders Āss (Aas) un Illimars Truverks 
(Truverk), bet ēkas būvniecību īstenojusi triju uzņēmumu – Asum Arhitektid OŰ, 
Architekt11 OŰ un Vaikla Stuudio OŰ – apvienība. Jaunās modernās arhīva ēkas 
atklāšana notika 2017. gada 1. februārī. Mūsu uzmanību saista arhīva ēkas priekšējās 
fasādes pārklājums, kurā iestrādāts interesants raksts – savstarpēji savienotu līniju 
līkloči. Kā nedaudz vēlāk dzirdam gides stāstījumā, tie simbolizē domāšanas un atmiņu 
ceļus, laika plūdumu, domas plūdumu pētīšanas procesā. Ārsienas zīmējuma autori 
ir Freds Kotkass (Kotkas) un Karmena Lansberga (Lansberg). Šādus elementus vēlāk 
vērojam arī iekštelpu stiklojumā. 

No ārpuses redzams, ka ēku veido divi korpusi. Kā ekskursijas laikā top skaidrs, abi 
korpusi zem jumta savienoti ar stiklotu starptelpu. Ēkas dienvidu pusē, ko no ārpuses 
sedz interesantais rakstainais stiklojums, izvietojušās biroja un publiskās telpas. Ziemeļu 
pusē ierīkotas arhīva glabātavas. No vienas puses uz otru darbinieki pārvietojas pa 
speciālām pārejām. 

Ekskursiju sākam ēkas 1. stāva foajē. Šis stāvs pilnībā atvēlēts publiskām vajadzībām: 
te izvietota pastāvīgā un mainīgā ekspozīcija, darbojas arhīva veikals un iekārtota plaša, 
ērta lasītava ar 26 darbavietām. Lasītavā nodrošināta iespēja izvēlēties no apkārtējiem 
norobežotu darbavietu, var brīvi izmantot uzziņu literatūru, kā arī nelielu apspriežu 
telpu, kas ierīkota lasītavas vidū. Nepieciešamās lietas iespējams pasūtīt uz vietas 
lasītavā, kā arī internetā. Ir iespēja pašiem bez maksas izgatavot digitālās kopijas ar 
nosacījumu, ka viens eksemplārs tiek izgatavots un atstāts arhīvam digitālā krājuma 
veidošanai. No vēstures arhīva pārvestie koka plaukti un senatnīgās galda lampas 
joprojām labi lietojamas. Lasītava atvērta katru darbadienu līdz plkst. 19.00. Šajā stāvā 
pieejamas divas speciālas apspriežu telpas (katra ar astoņām darbavietām) un semināru 
telpa ar 32 vietām. Arhīvam ir arī tehniski aprīkota konferenču zāle ar 85 vietām, kas 
tiek īrēta dažādu pasākumu rīkošanai. Šajā stāvā iekārtota arī mācību klase studentiem. 
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Ēkas dienvidu spārna 2. stāvā atrodas arhīva vadības darba telpas. Darba telpu 
iekārtojumā dominē divas krāsas. Kabinetu grīdas ir melnā, bet sienas un darbam 
nepieciešamās mēbeles – baltā krāsā. Kabineti ir pārdomāti iekārtoti – ar modernām 
mēbelēm darbam, pārrunām un atpūtai. Apspriedēm ierīkotas īpašas vietas ārpus 
darba kabinetiem, kur netraucēti pārrunāt nepieciešamo. Ir ierīkota arī virtuves zona. 

Pārvietošanos no stāva uz stāvu nodrošina kāpnes vai lifts, kura celtspēja ir  
2500 kg, un tajā vienlaikus drīkst uzturēties 33 cilvēki. 

Ēkas 3. stāvā strādā restauratori. Stāvā iekārtotas vairākas telpas atsevišķu specializētu 
procesu īstenošanai un plaša, labiekārtota zāle darbiniekiem tiešā restaurācijas darba 
veikšanai. Tā, piemēram, ir telpas, kurās ierīkotas iekārtas papīra slapjai vai sausai 
tīrīšanai, dezinfekcijai, tehniskai apstrādei un arī papīra ražošanai – te ir papīra lejamā 
mašīna, ar kuras palīdzību tiek gatavots pielāgots papīrs restaurēšanas vajadzībām. Kā 
izejmateriālu izmanto parastās olu kastītes. Varot izgatavot arī ļoti plānu papīru (japāņu 
papīrs), ko izmanto karšu restaurēšanai. Karšu restaurēšana pašlaik ir restauratoru 
prioritāte. Atpūšoties tiek restaurēts arī pa kādam cita veida dokumentam. Šoreiz 
darbiniece rāda un stāsta par kādas ar baznīcas darbību saistītas 19. gs. otrās puses 
grāmatas restaurēšanu, kas arhīvā saņemta kā dāvinājums. Tā ir insektu (pamatā 
kukaiņu) bojāta, drūpoša grāmata, kurā draudzes mācītājs pierakstījis iespaidus par 
laulājamiem, ko guvis savstarpējās sarunās pirms laulību ceremonijas. Šādu kritiskā 

Latvijas Arhīvistu biedrības biedri pie Igaunijas Nacionālā arhīva 
galvenās ēkas “Noora”. E. Rubinas foto
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stāvoklī esošu lietu restaurēšanai izpildes termiņš netiek noteikts. Liekas, ka tieši 
šajā stāvā atrodas arī atsevišķa telpa lielformāta darbu fotografēšanai. Šeit nonāk 
restauratoru atjaunotās kartes, kas nākamajā telpā tiek ieskenētas, piešķirot digitālajai 
kopijai attiecīgo signatūru. Vienlaikus tiek izgatavotas divas kopijas.

Ēkas 4. stāvā atrodas arhīva bibliotēka, bibliotekāra darbavieta un arhīvistu darba 
kabineti, kuros viņi strādā laikā, kad neveic pienākumus lasītavā, glabātavās vai citur. 
Izņēmums ir ar informācijas sistēmu pārvaldību saistītie darbinieki, kuri izvietojušies 
5. stāvā. Arhīvs lepojas, ka tam ir savi programmētāji. Tādējādi visas arhīva darbam 
nepieciešamās sistēmas tiek izstrādātas uz vietas un nav nepieciešams ārpakalpojums, 
kas būtu pārāk dārgs. Šajā stāvā atrodas arī digitālā glabātava. Tāpat kā citos stāvos, 
arī šajā stāvā pieejama maza virtuvīte, paliela ēdamzāle un arī āra terase izmantošanai 
vasarā. 6. stāvs esot būvniecības brāķis, tāpēc tas netiek izmantots.

Ekskursijas laikā ielūkojamies atsevišķās glabātavās: tās ir plašas un aprīkotas 
atbilstoši glabājamo dokumentu veidam. Gandrīz visas ritošo plauktu sistēmas lieluma 
ziņā piemērotas kartonētu lietu glabāšanai. Atšķirībā no melnbaltās krāsu gammas darba 
kabinetos glabātavu aprīkojumā izmantotas spilgtākas krāsas – oranža, zaļa, tumši zila 
un fuksiju krāsa. Ārpus glabātavas garajos gaiteņos pārdomāti izvietots ugunsdrošības 
aprīkojums. Tiek nodrošināts nemainīgs mikroklimats bez temperatūras un mitruma 
svārstībām. Pavisam izveidotas 26 glabātavas, kas aizņem 5800 kvadrātmetru no ēkas 
kopējās platības. Lietu apjoms lineārajos metros – 43 000. 

Darbinieki sarūpējuši apskatei vairākus interesantus dokumentus. Tie ir maksājumu 
darījumu dokumenti, kas rotāti ar Dānijas karaļa zīmogu (senākais arhīvā pieejamais 
šāda veida dokuments datēts ar 1240. g.), 10 kg smaga, ādas vākos iesieta 1676. gada 
zviedru karavīru uzskaites grāmata, kā arī vairāki tiesu dokumenti, kas vēsta par igauņu 
laupītāju iebrukumu Latvijas teritorijā (Vecsalacā) 1859. gadā, kādas igauņu zemnieces 
tiesāšanu par zādzību 1660. gadā, pamatojoties uz novēroto savai kārtai neatbilstoša 
apģērba valkāšanu, u.c. Iepazīstamies arī ar uzraudzības iestāžu krājumā esošajiem  
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma prostitūtu fotogrāfiju albumiem. Izrādās, ka Tartu 5% 
no visiem iedzīvotājiem bija prostitūtas (potenciālie klienti – studenti un karavīri). 
Nevienā citā Eiropas pilsētā tik liels skaits nav novērots. Fotogrāfija no albuma izņemta 
un atdota īpašniecei gadījumā, ja tā apprecējusies vai nodarbošanos beigusi kāda cita 
iemesla dēļ. Dažu fotogrāfiju albumā tiešām trūkst!

Pēc pusdienām dodamies uz “Noora” arhīva glabātavu Vahi ielā, kas arī ir 
mūsdienīga, pirms 18 gadiem arhīva vajadzībām būvēta ēka. Šai ēkai ir divi stāvi, un 
katrā ierīkotas septiņas dokumentu glabātavas. Šīs glabātavas komplektē personāla 
dokumentus no Pērnavas, Viljandi un Tartu reģiona, jo šeit ir piemēroti apstākļi lietu 
pieņemšanai un apstrādei pirms ievietošanas glabātavās, kā arī perfekti nodrošināts 
vajadzīgais temperatūras un mitruma līmenis ēkā. Vienlaikus šajā ēkā ierīkota karšu 
glabātava, kur pastāvīgai glabāšanai nonāk “Noora” ēkā digitalizētās kartes. Šajā ēkā 
strādā tikai trīs darbinieki, no tiem divi ir arhīvisti, kuri galvenokārt gatavo izziņas par 
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Brauciena organizētāji (no kreisās) I. Didrihsone-Tomaševska, K. Zvirgzdiņš, 
E. Rubina, apbalvojot konkursa “Aizved mani uz Munameģi!” uzvarētājus kalna 

virsotnē. A. Bērziņas foto

darba stāžu un darba algu, un viens fondu glabātājs, kurš sagatavo dokumentus “Noora” 
ēkas lasītājiem, jo šajā ēkā esošā lasītava lasītavas funkcijas neveic.

Mums ir, ko pārdomāt, jo 2015. gada 3. jūnijā Arhīvu padomes izskatītajā un 
apstiprinātajā dokumentā “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam 
“Radošā Latvija”: Arhīvu nozares stratēģija 2015.–2020. gadam. Dokumentu un 
arhīvu pārvaldība. Nacionālais dokumentārais mantojums” lasām: “Viens no nacionālā 
dokumentārā mantojuma saglabāšanas priekšnosacījumiem ir atbilstošas arhīvu ēkas. 
Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir izvietots 23 ēkās visā Latvijas teritorijā. Vecākā 
no LNA rīcībā esošajām ēkām – LNA administrācija, būvēta 1640. gadā, jaunākā – 
pieņemta ekspluatācijā 1985. gadā. Tikai viena LNA ēka (Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā) ir 
celta kā arhīva būve, pārējās ēkas ir pielāgotas arhīva vajadzībām. Ēkas ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, ar lielu nolietojumu un tās nav rekonstruētas. Vairākas LNA izmantotās 
ēkas tiek nomātas no privātīpašnieka vai atrodas uz privātās zemes, līdz ar to ir 
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problemātiska šo ēku sakārtošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana. Lielākajā daļā 
LNA ēku ir energoefektivitātes problēmas. Tikai divās no LNA ēkām šobrīd ir īstenoti 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti, kas būtiski uzlabojuši to tehnisko 
stāvokli un energoefektivitāti. Ēku infrastruktūra – apkures, ventilācijas, elektroapgādes 
un ūdensapgādes sistēmas – ir novecojusi un nolietojusies. Ikgadējās ugunsdrošības 
pārbaudes uzrāda nopietnas arhīvu ugunsdrošības problēmas – nav ierīkotas ugunsgrēka 
atklāšanas sistēmas, nedarbojas automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas u.c. Nākamā lielā 
LNA infrastruktūras problēma ir glabātavu piepildījums. Vidēji valstī aizpildīti ir 93,4% 
no glabātavu platībām. Atsevišķās ēkās (Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā, Slokas ielā 16, Rīgā, Ata 
ielā 1, Rīgā, Pils ielā 86, Ventspilī) piepildījums sasniedzis 99–100%.” “Arhīvu telpas ir 
nolietotas, nepievilcīgas, trūkst mūsdienīgu telpu arhīva izglītības pasākumu un izstāžu 
organizēšanai, kā arī moderna izstāžu un prezentāciju aprīkojuma. Nepieciešamas 
investīcijas arhīvu infrastruktūras sakārtošanā, izstāžu/mācību telpu iekārtošanā, 
aprīkojuma modernizācijā, sekmējot arhīvu konkurētspēju un jaunu pakalpojumu 
veidošanu.” Šāda situācija raksturo Latvijas arhīvus, un ir skaidrs, ka esam krietni 
atpalikuši. Nav arī cerību, ka tuvākajā laikā gaidāmas straujas pārmaiņas, jo līdzekļu 
nav vai arī to nepietiek. Līdzekļu trūkums dara arhīva darbiniekus par ķīlniekiem, kuri 
spiesti strādāt nepiemērotā darba vidē par samērā zemu atalgojumu. Šādos apstākļos 
grūti arhīvu sistēmā iesaistīt jaunus darbiniekus, tāpēc, iespējams, būs vēl ilgi jāgaida, 
līdz arhīvi kļūs tādi, kādus tos vēlētos redzēt Latvijas sabiedrība. Diemžēl situācija rāda, 
ka laika ir maz. Latvijas arhīvi ir pelnījuši tikt sadzirdēti iespējami ātri, un Latvijas 
sabiedrība ir pelnījusi gūt vairāk no tām nemateriālajām bagātībām, ko glabā arhīvi. 
Gribas domāt, ka infrastruktūras ziņā aplūkotajām ēkām līdzināsies plānotā reģionālā 
struktūrvienība – Vidzemes reģionālais centrs Cēsīs, kura būvniecībā tiks ieguldīti gan 
arhīva, gan Cēsu pašvaldības līdzekļi.

Pēc “Noora” arhīva glabātavas Vahi ielā apmeklējuma iekārtojamies vecpilsētas 
centra viesnīcā “Barclay”, lai pēc stundas dotos nelielā pastaigā pa vecpilsētu. Laiks ir 
saulains, un pastaiga solās būt patīkama. Mūsu viesnīcas ēka ir sena, celta 1912. gadā, 
par viesnīcu tā pārbūvēta 1955. gadā. Tās nosaukums saistīts ar viesnīcas priekšā esošā 
Krievijas karavadoņa Barklaja de Tolli pieminekli, kas tapis 1849. gadā.

Mūsu ekskursija sākas Tartu Rātslaukumā (Raekoja Plats), kur bez rātsnama atrodas 
“šķībā māja” (pašlaik Tartu Mākslas muzejs), kas būvēta 18. gadsimtā. Rātslaukuma 
galā uz Emajegi (tulkojumā – upju māte vai mātes upe) upes pusi redzams tilts ar 
baltu, diezgan šauru lokveida arku. Gide stāta, ka tilta arka sagādājot raizes policijai, 
jo studenti mēģinot upi šķērsot tieši pa šo arku. Eksistē vairākas leģendas, kāpēc 
studentam tas jādara. Rātslaukuma otrā galā redzama strūklaka, kuras centrā novietota 
skulptūra “Studentu skūpsts” – divi jaunieši zem lietussarga skūpstās. Tā te novietota 
samērā nesen – pirms gadiem 20 – un ir populārs galamērķis jaunlaulātajiem. Un tad 
jau esam pie karaļa Gustava II Ādolfa 1632. gadā dibinātās Tartu Universitātes galvenās 
ēkas, kas būvēta klasicisma stilā. Šajā ēkā savulaik mācījušies daudzi ievērojami latviešu 
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vīri. Turpat blakus redzama atjaunotā, ar terakota figūriņām rotātā Jāņa baznīca. Tālāk 
kāpjam Doma kalnā, kurā izvietojušās daudzas skulptūras – K. E. fon Bēra, N. Pirogova, 
F. G. V. Strūves, K. J. Petersona u.c. – un ievērojamas ēkas – Zvaigžņu tornis, Vecais 
anatomikums, Valsts tiesa un, protams, pati senā viduslaiku Doma baznīca, kas Livonijas 
kara laikā tika iznīcināta. Tagad restaurēti un apskatei atvērti ir tās torņi, kur ierīkots 
Tartu Universitātes muzejs. Atpakaļceļā šķērsojam vienu no diviem vēsturiskajiem 
Doma kalna tiltiņiem – Eņģeļu tiltu – un ejam katrs savās gaitās. Daļa dodas uz turpat 
esošo Pulverkrogu (tur esot garšīgākais alus Igaunijā, turklāt krogs ierakstīts Ginesa 
rekordu grāmatā kā krogs ar pasaulē augstākajiem griestiem – 11 metru), kas ierīkots 
pilsētas valnī, senās šaujampulvera noliktavas telpās, citi – pirkt saldumus, vakariņot 
vai atpakaļ uz viesnīcu.

Otrā dienā dodamies uz Igaunijas Nacionālā muzeja ēku (Eesti Rahva Muusem), kas 
atrodas Tartu pievārtē – Rādi (Raadi) ciemā, Muzeja ielā (Muuseumi tee) 2. Šajā vietā 
atradās 1922. gadā atvērtais Nacionālais muzejs (dibināts 1909. g.), ko Otrā pasaules  
karā – 1944. gada Tartu operācijas laikā – sagrāva. Kolekcija necieta, jo eksponāti 
bija laikus izvākti un noglabāti dažādās vietās Tartu. Kolekcijas pamatā ir folklorista 
Jakoba Hurta (Hurt) 19. gs. otrajā pusē savāktie etnogrāfiskie un tautas mākslas 
materiāli. Muzeja ēka netika atjaunota, jo jau 1940. gadā šajā vietā sākās padomju 
militārā kompleksa, to skaitā lidlauka, būvniecība. Apkārtējā vide ietekmējusi jaunās 

Ekskursijas dalībnieki pie Munameģa skatu torņa. E. Rubinas foto
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ēkas projekta autorus: no lidmašīnu skrejceļa aizgūta muzeja ēkas forma un idejiskais 
pamatojums – tā līdzinās rampai un simbolizē augšupeju, attīstību un izaugsmi. 
Starptautiskajā konkursā uzvarējušā projekta nosaukums ir “Atmiņu lauks”, autori 
ir arhitektu apvienība no Parīzes “Derell Ghotmeh Tane /Architects” (DGT). Ēkas 
būvniecība sākās 2013. gadā. Muzejs atklāts 2016. gada 29. septembrī, un tā ir 350 metru 
gara stikla ēka ar kopējo platību 34 000 kvadrātmetru, no kuriem ekspozīcijai atvēlēti 
vien 6000 kvadrātmetru. Pašlaik muzejs ir lielākais nacionālais muzejs Baltijas valstīs. 
Muzejs piedāvā divas pamatizstādes: izstādi “Tikšanās”, kas sniedz ieskatu Igaunijas 
iedzīvotāju dzīvē no akmens laikmeta līdz mūsdienām, un izstādi “Urālu atbalss”, kas 
veltīta somugru tautu kultūrai, valodām, vēsturei un šodienai. Apskatāmas arī mainīgās 
ekspozīcijas. Igaunijas tautastērpam veltītā ir izcila. Iespējams, ka tieši šajos bagātīgajos 
krājumos idejas savu tērpu un īpatnējo galvassegu detaļām smēlusies bijusī Igaunijas 
prezidenta kundze Evelīna Ilvesa. Muzeju ir patīkami apmeklēt. Eksponātu klāsts ir 
pietiekams, pārdomāti izvēlēts, nav blīvs un nomācošs. Katra eksponāta stāstu papildina 
video, animācija, skārienjutīgi ekrāni u.c. mūsdienīgas iespējas, kas ļauj tajā iedziļināties 
trijās valodās – igauņu, krievu un angļu. Muzeja bukletā norādīts, ka ekskursijas tiek 
piedāvātas igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, vācu, somu, zviedru, spāņu, 
udmurtu, mariešu, mordviešu un komiešu valodā. Visai iespaidīgi! Izstādes ir tikai 
daļa no piedāvājuma. Šajā ēkā atrodas arī kino un konferenču zāle (250 vietu), teātra 
zāle (200 vietu), mākslas galerija, restorāns un kafejnīcas, kā arī plašs muzeja suvenīru 
veikals. 

Vienā no muzeja kafejnīcām pusdienojam un dodamies uz mūsu pēdējo apskates 
objektu – Munameģa (Suure Munamäe) skatu torni.

Informatīvie materiāli apgalvo, ka Lielais Munameģis (318 metru v.j.l.) atrodas Veru 
novada vidusdaļā, Hānjas augstienē, un tas ir ne tikai augstākais kalns Igaunijā, bet arī 
Baltijā. No skatu torņa paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni 50 kilometru rādiusā. Kalna 
nosaukums – Munameģis – tulkojumā no igauņu valodas nozīmējot olas kalns (igauņu 
valodā muna – ola, mägi – kalns). Nosaukums dots tāpēc, ka kalna virsotne pamazām 
sašaurinoties un atgādinot olu. Dažādos nolūkos torņi šajā kalnā jau izsenis būvēti un 
pārbūvēti (saskaņā ar leģendu pašu kalnu pagalvim sarausis Kaleva dēls Kalevipoegs, 
kad viņš, no Pleskavas nākdams, nolicies uz zemes atpūsties), bet pēdējie torņa pārbūves 
darbi notikuši no 2004. gada augusta līdz 2005. gada jūlijam, kad atjaunots pats tornis, 
tajā iebūvēts lifts un piebūvēta kafejnīca. Pašlaik tornis ir Hānjas pašvaldības īpašums. 

Pirms kāpjam skatu tornī, sveicam atjautīgākos kolēģus, kuri pamanījušies uzvarēt 
konkursā “Aizved mani uz Munameģi!”. Paldies organizatoriem par šo konkursu un arī 
par asprātīgi organizēto iepazīšanās pasākumu brauciena sākumā! Paldies pasākuma 
dvēselei Valdai Pētersonei, kuras iniciatīva šādu biedrības pasākumu veiksmīgā 
īstenošanā ir neatsverama, kā arī visām tām personām, kas tika iesaistītas šā nozīmīgā 
brauciena sagatavošanā. 

Baiba Blese


