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as on the need to optimize various processes and procedures. Such decisions pursue 
several aims: to decrease the use of different tools in the document management area, 
to reduce the budget allocations for monitoring the document management systems, 
and to unify the level of maturity of various institutions in document management. The 
Office of the Chief Archivist of Lithuania makes every effort to ensure that the state ar-
chives and their development would find a proper place in the Lithuanian Culture Strat-
egy 2030 prepared by the Ministry of Culture. 

The state archives of Lithuania are undergoing multiple changes which aim at: 
Repeated use of historical information (documents) and generation of economic 

profit, i.e., providing access to digital information (data and documents) collections as 
primary sources for users (both people and companies). This is related to the open ac-
cess to various digital content (collections of information) stored in the archives. 

Storing, preservation, and dissemination of documentary heritage that consists of 
miscellaneous digital content produced by the public and the private sector.

The state archives seek to become guardians of the documents of miscellaneous 
digital content, who can ensure free access to this content. Therefore the Office of the 
Chief Archivist of Lithuania takes an active part in the legislation – they submit their pro-
posals of amendments to the Law on Archives. The Office participates in cross-sectoral 
activities with the aim to make policymaking institutions understand the problems the 
archives are facing. It also participates in taking important decisions. Now, the state ar-
chives are facing various challenges related to their competencies and facilities. How-
ever, their answer to the key question “To be or not to be” is, of course, “To be”... 

Daiva Lukšaitė

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “NOSARGĀT VALSTI. TOREIZ 
UN TAGAD: BALTIJAS VALSTU PRETOŠANĀS PIEREDZE UN 
UKRAINA”

2022. gada 17. martā Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents rīkoja starptautisku kon-
ferenci, kas veltīta Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienai, ko šogad Latvijā 
atzīmējam pirmo reizi. Konferences mērķi bija izvērtēt Baltijas valstu pretošanās pieredzi 
un tās starptautisko nozīmi, šo pieredzi skatot kontekstā ar Krievijas karu pret Ukrainu. 
Konferencē piedalījās liels skaits uzaicināto dalībnieku: ārvalstu diplomātiskā korpusa 
pārstāvji, Latvijas Satversmes tiesas un tiesību sargājošo institūciju pārstāvji, Saeimas 
deputāti, vēstures, arhīvu un muzeju speciālisti, ārpolitikas un drošības politikas eksperti.

Konferences pirmajā daļā ar referātiem par Baltijas nacionālās pretošanās 
jautājumiem uzstājās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Tartu Universitātes (Igauni-
ja) profesors Lauri Melkso (Mälksoo) un Vītauta Dižā Universitātes (Lietuva) profesors 
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1 Ar Valsts prezidenta E. Levita referāta pilnu tekstu, kas publicēts 2022. gada 17. martā, var 
iepazīties šeit: https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-runa-starptau-
tiskaja-konference-nosargat-valsti-toreiz-un-tagad-baltijas-valstu-nacionala-pretosanas-pieredze-
un-ukraina [skatīts 20.03.2022.].

Daiņus Žaļims (Žalimas). Prezidents E. Levits referātā “Valsts de iure no Latvijas Centrālās 
padomes memoranda, okupācijas neatzīšanas politikas līdz neatkarības atjaunošanai”1 
pievērsās Latvijas valstiskās pēctecības jautājumiem, uzsverot, ka bez Latvijas nacionālās 
pretošanās kustības pret totalitārajām varām, valsts idejas nešanas Latvijā un trimdā Rie-
tumos nebūtu iespējama valstiskās neatkarības atgūšana. E. Levits atgādināja, ka 20. gs. 
vēsture nav beigusies. Krievijas impērija turpina savu asiņaino ceļu, un V. Putina režīms 
vēlas pasaules kartē un ukraiņu zemē “iecirst Krievijas ietekmes sfēras robežas,” atņemot 
ukraiņiem tiesības pašiem lemt savas valsts nākotni. Prezidents uzsvēra: “Kamēr ukraiņi 
par savu brīvību maksā ar asinīm, mēs par savējo – tikai ar eiro un dolāriem.”

E. Levits atgādināja, ka UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” reģistrā no Latvi-
jas ir iekļauts Latvijas Centrālās padomes (LCP) 1944. gada 17. marta memorands, ko 
bija parakstījuši gandrīz divsimt Latvijas patriotu – Saeimas deputāti, profesori, tiesneši, 
ģenerāļi un kultūras darbinieki, norādot, ka pēc starptautisko tiesību normām Latvijas Re-
publika tiesiski turpina pastāvēt, pamatojoties uz 1922. gada Satversmi. E. Levita ieskatā, 
arī bijušā Saeimas priekšsēdētāja Paula Kalniņa 1944. gada 8. septembrī parakstītā 
Deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu ir atzīstama par konstitucionālu aktu, jo LCP 
toreiz mēģināja izveidot īstu valdību, bet okupētajā Latvijā tas neizdevās. E. Levits, minot 
sūtņus Londonā un Vašingtonā Kārli Zariņu (1879–1963), Alfrēdu Bīlmani (1887–1948) 
un Anatolu Dinbergu (1911–1993), uzsvēra, ka Latvijas valsts nepārtrauktību uzturēja 
tās diplomātiskais un konsulārais dienests Rietumvalstīs, kas turpināja darbību un visus 
okupācijas gadus pārstāvēja Latvijas intereses. 

Latvijas Valsts prezidents atgādināja, ka 2021. gada augustā Ukrainas prezidents 
Volodomirs Zelenskis ir izveidojis starptautisko tā saukto Krimas platformu, kuras uzde-
vums ir pastāvīgi uzturēt Krimas okupācijas un aneksijas jautājumu starptautiskajā 
dienaskārtībā. Pašlaik platformai ir jau pievienojušās vairāk nekā 40 valstis. E. Levits pau-
da cerību, ka Krimas platforma nākotnē kļūs par pamatu plašākai Ukrainas platformai, 
apvienojot valstis, pilsonisko sabiedrību, ukraiņu diasporu, tas palīdzētu atgūt Ukrainas 
teritoriālo vienotību. 

Uzstāšanās noslēgumā Valsts prezidents uzsvēra, ka LCP aizsāktā nacionālā 
pretošanās kustība nebija veltīga, jo bija saglabāta nācijas valstsgriba un uzturēta prasība 
pēc valstiskuma atjaunošanas uz nepārtrauktības pamata. 

Igaunijas Tartu Universitātes profesors Lauri Melkso savā runā video tiešsaistē 
norādīja, ka Latvijas un Igaunijas likteņi ir bijuši līdzīgi, sākot vismaz no 13. gadsimta. 
20. gs. vēsturē līdzīga bija arī nacionālās pretošanās kustība. Profesors uzsvēra, ka bez 
neatkarības cīņām un Krievijas tā brīža vājuma Baltijas valstīm nebūtu bijis iespējams iegūt 
neatkarību un integrēties Rietumu sistēmā. Jāatzīmē, ka L. Melkso ir sarakstījis grāmatu 
par valsts nepārtrauktību un starptautiskajām tiesībām. Viņš norādīja, ka Krievijas anek-
sija sākusies nevis 1939. gadā, bet jau Livonijas kara laikā, kad runa bija par nodevu 
nomaksu. Krievija vairākkārt ir publicējusi atsauces uz senajiem aktiem un hronikām, tā 
sauktajiem letopisiem, kurā formulētas Krievijas pretenzijas uz teritorijām Baltijā. Zviedru 

https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-runa-starptautiskaja-konference-nosargat-valsti-toreiz-un-tagad-baltijas-valstu-nacionala-pretosanas-pieredze-un-ukraina
https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-runa-starptautiskaja-konference-nosargat-valsti-toreiz-un-tagad-baltijas-valstu-nacionala-pretosanas-pieredze-un-ukraina
https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-runa-starptautiskaja-konference-nosargat-valsti-toreiz-un-tagad-baltijas-valstu-nacionala-pretosanas-pieredze-un-ukraina
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profesors Olafs Hermelīns (Hermelin; 1658–1709) savulaik norādījis, ka Krievija pati šos 
senos līgumus ir vairākkārt pārkāpusi. Tas ir jautājums par starptautiskajām tiesībām un 
uzticēšanos līgumiem. L. Melkso atsaucās uz Semjuela Hantingtona (Huntington; 1927–
2008) norādi, ka Rietumvalstu civilizācija ir balstīta uz likumiem un ticību likumiem, bet 
Krievijas (Austrumu) civilizācija – uz meliem. Viņš atgādināja, ka Krievija savu teritoriju 
ir paplašinājusi karu rezultātā un ka Krievijas retorika, sākot no 1939. gada sarunām par 
savu kara bāzu izvietošanu Baltijā, ir bijuši vieni vienīgi meli. Analizējot Vladimira Putina 
runu jeb kara deklarāciju par iebrukumu Ukrainā, L. Melkso identificēja kategorijas, ko 
V. Putins izmantojis, lai attaisnotu nelikumīgo rīcību un mēģinātu apgalvot, ka no Krievi-
jas puses šie soļi ir “pašaizsardzība”, piemēram, “vēsturiskās krievu zemes”, “teritorijas 
atbrīvošanas no fašistiem”, “denacifikācija”, ka “Krievijas pusē ir patiesība”. No starptau-
tisko tiesību viedokļa šie apgalvojumi neiztur nekādu kritiku.

L. Melkso norādīja, ka 2022. gada februārī viņš ir strādājis Stenfordas universitātes 
Hūvera institūtā, pētot starpkaru gadu Igaunijas ārlietu ministra un vēlākā Igaunijas 
priekšstāvja Madridē un Parīzē Karla Roberta Pustas (Pusta; 1883–1964) arhīva doku-
mentus – viņa dienesta saraksti ar dažādām institūcijām par Igaunijas valsts kontinuitāti 
un par padomju okupācijas neatzīšanu, kas liecina par nemitīgu cīņu par Igaunijas 
neatkarību. Runas noslēgumā L. Melkso uzsvēra, ka pašlaik V. Putina Krievija ignorē 
iepriekšējās starptautiskās vienošanās par Ukrainas neatkarības atzīšanu, 1994. gada 
Budapeštas memorandu un 2003. gadā noslēgto robežlīgumu ar Ukrainu un ka baltiešu 
uzkrāto pieredzi varētu izmantot arī Ukraina cīņā par savas neatkarības aizstāvēšanu.

Konferences dalībnieki Rīgas pilī. Referē Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. 
Gata Rozenfelda foto
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Lietuvas Vītauta Dižā Universitātes profesors Daiņus Žaļims savā runā video tiešsaistē, 
atsaucoties uz Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles tēzēm par valsts 
kontinuitātes pīlāriem, norādīja, ka pirmais no tiem ir valsts griba izdzīvot okupācijā un 
pretoties tai, bet otrais ir valsts nepārtrauktības starptautiskā atzīšana. Viņš pastāstīja, 
ka 1980. gadā trimdā esošie Latvijas un Lietuvas pārstāvji noslēguši “džentlmeņu 
vienošanos” par 2 miljonu dolāru aizdošanu Lietuvas pārstāvniecībai, kam tajā brīdī 
sācis trūkt līdzekļu pārstāvniecību uzturēšanai, un 1996. gadā Lietuva šo parādu Latvi-
jai ir atdevusi. Profesors atzīmēja, ka Lietuvas Konstitucionālā tiesa 2014.–2015. gadā, 
izvērtējot savu partizānu kustību no starptautisko tiesību viedokļa, atzinusi to par valsts 
bruņotu pretestību padomju iebrukumam un Lietuvas partizānus pasludinājusi par Lie-
tuvas bruņoto spēku sastāvdaļu. D. Žaļims uzsvēra, ka līdzās 1918. gada 16. februāra Ak-
tam par Lietuvas neatkarību un 1990. gada 11. marta Aktam par Lietuvas neatkarības 
atjaunošanu Lietuvas valstiskums balstās arī uz 1949. gada 16. februārī pieņemto 
Deklarācija par Lietuvas cīņu par brīvību, tiem kopumā veidojot Lietuvas konstitucionālo 
pamatu. Profesors akcentēja, ka 1949. gada 16. februāra Deklarācijā Lietuva bija atzinusi 
Starptautisko cilvēktiesību deklarāciju un paudusi apņēmību pēc neatkarības atgūšanas 
atjaunot parlamentāro republiku. D. Žaļims vērsa uzmanību uz nacionālās pretestības 
kustības precīzas definīcijas nepieciešamību īpaši Ukrainas kara kontekstā, jo Krievija lie- 
to instrumentus, kas glorificē PSRS vēstures faktus, noliedz Baltijas valstu okupāciju 
un aneksiju, izmanto vecās PSRS ideoloģiskās klišejas – cīņa pret bandītiem, teroris-
tiem, fašistiem. Referāta noslēgumā profesors D. Žaļims izteica cerību, ka pienāks die-
na, kad no starptautisko tiesību viedokļa tiks nosodīta šāda Krievijas ideoloģija un par 
pastrādātajiem noziegumiem vainīgajiem nāksies atbildēt starptautiskajā tribunālā.

Konferences otrajā daļā notika diskusija “Kā nosargāt tiesībās balstītu starptau-
tisko kārtību”, ko atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, daloties pārdomās 
par notiekošo Ukrainā un mums pašiem šajā situācijā, domājot par tiem pamatiem, 
kas spētu vienot Latvijas sabiedrību. Par savdabīgiem pretošanās kustības dalībniekiem 
I. Mūrniece nodēvēja VEF inženierus, kuri padomju okupācijas laikā bija radījuši 
radioaparātu “Spīdola” ar īsviļņu diapazonu, dodot iespēju cilvēkiem Latvijā klausīties 
“Amerikas balsi” un “Brīvo Eiropu”, lai gūtu objektīvāku izpratni par notiekošo pasaulē. 

Konferences turpinājumā sekoja Ukrainas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā 
Oleksandra Miščenko (Міщенко) izvērsts referāts par situāciju Ukrainā. Vēstnieks atzina, 
ka Ukrainai sniegtais morālais atbalsts un palīdzība ir katastrofāli nepietiekami, pelnīti 
pārmetot NATO aliansei visas nepieciešamās palīdzības nesniegšanu un dažu Rietum-
valstu vēl aizvien saglabātās cerības kaut kādā veidā sadarboties ar Krieviju. Vēstnieks 
konstatēja, ka ASV un NATO cenšas izvairīties no tieša kara ar Krieviju, bet trešais pa-
saules karš jau ir sācies. O. Miščenko demonstrēja Ukrainas armijas 72. melno zaporožcu 
bataljona kareives kara invalīdes Olgas Brendas fotogrāfiju un pastāstīja par ieceri šo 
bataljonu nosaukt latvieša Kārļa Brožes2 vārdā. O. Brenda dienēja tajā pašā karaspēka 

2 Kārlis Brože bija latviešu virsnieks. Dzimis 1887. gada 12. novembrī Valmieras apriņķa Burt-
nieku pagastā. Pirmā pasaules kara laikā dienēja Krievijas armijā, 1916. gadā beidza Orenbur-
gas praporščiku skolu. No 1917. gada cīnījās gan pret Deņikina, gan pret Vācijas karaspēku, 
no 1918. gada maija līdz decembrim dienēja Ukrainas Tautas Republikas armijā, komandēja 
Melno zaporožcu kazaku 1. kavalērijas pulku, tā sastāvā piedalījās kaujās par Vozņesensku, 
Hmeļņicku u. c. Apbalvots ar Ukrainas Tautas Republikas Dzelzs krusta ordeni. Atgriezās Latvijā, 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ukrainas_Tautas_Republika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Voznesenska
https://lv.wikipedia.org/wiki/Hme%C4%BCnicka
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzelzs_krusta_ordenis&action=edit&redlink=1
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vienībā, kuras vienu no apakšvienībām Ukrainas Tautas Republikas karaspēkā 1918. gadā 
bija komandējis latvietis K. Brože. 

Pēc referātiem notika diskusija, ko vadīja Valsts prezidenta ārpolitikas padomniece 
Solveiga Silkalna. Tajā piedalījās Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, 
bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atvaļināts ģenerālleitnants, aizsardzības 
ministra padomnieks militārajos jautājumos Raimonds Graube, Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece 
Ieva Bērziņa un Rīgas Stradiņa universitātes profesors un Latvijas Ārpolitikas institūta 
direktors Andris Sprūds.

Diskusijā tika apspriesti gan Latvijas nacionālās pretošanās vēstures jautājumi, gan 
pašreizējie ģeopolitiskie izaicinājumi un darāmais darbs Eiropas un globālās drošības 
labā. Pirmais runātājs diskusijā bija atvaļinātais ģenerālleitnants R. Graube, stāstot par 
bruņotās pretošanās pieredzi Latvijā. R. Graube hronoloģiskā secībā uzsvēra nozīmīgākos 

Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko. 
Gata Rozenfelda foto

no 1921. gada marta dienēja policijā Valmierā, Valkā un Smiltenē. No 1935. gada jūlija līdz 
1940. gada jūlijam Rīgas prefektūras 2. iecirkņa priekšnieks. 1940. gada vasarā arestēts. Miris 
1942. gada 4. maijā Kazahijas PSR, Ziemeļkazahijas apgabala Petropavlovskas IeTK cietumā nr. 22. 
Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos atrodas dokumenti par K. Broži, par rezervē atvaļinātā 
pulkveža-leitnanta dienesta gaitu, ziņas par dienestu policijā un 8. Valmieras aizsargu pulkā, bet 
Latvijas Valsts arhīva Represēto personu kartotēkā rodamas ziņas par represēšanas un nāves 
faktu.
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faktus Latvijas pretošanās kustības vēsturē, runāja par pašapziņas un gribasspēka 
stiprināšanu, tā kā to pašlaik dara ukraiņu tauta. Viņš teica, ka karš Ukrainā liek pārskatīt 
visas demokrātiskās pasaules uzskatus un izpratni par drošību. R. Graube atzīmēja divus 
zīmīgus notikumus Latvijas vēsturē: Neatkarības karu, kad gada laikā no 200 vīru nelielas 
vienības Latvijas armija 1920. gada februārī bija palielinājusies līdz 76 000 karavīriem. Kā 
otru nozīmīgu momentu tautas pašapziņas celšanā viņš minēja 20. gs. 30. gados veikto 
patriotiskās audzināšanas darbu. Runātāja vērtējumā PSRS organizētais uzbrukums Latvi-
jas robežsargiem Masļenkos 1940. gada 15. jūnijā bija īsta kauja, nevis, kā avotos minēts 
iepriekš, “Masļenku traģēdija” (traģēdija ir tad, ja nekaro pretī). R. Graube atzīmēja, ka 
nacionālā pretošanās Latvijā turpinājās arī pēc PSRS un Vācijas kara sākuma 1941. gada 
jūnijā un tajā bija iesaistīti bijušie karavīri, aizsargi un citi patrioti, minot kureliešus, kas 
pretojās nacistiskajai okupācijai 1944. gada rudenī, īpaši leitnanta Roberta Rubeņa batal-
jonu. Kā nacionālo partizānu kustības cīņas piemērus viņš minēja Īles kauju 1948. gada 
17. martā, kauju Stompaku purvā 1945. gada 2. martā. 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības cen-
tra vadošā pētniece Ieva Bērziņa stāstīja par vairākus gadus atpakaļ – tātad šī informācija 
jau ir novecojusi – veiktu pētījumu par iedzīvotāju gribu aizstāvēt savu valsti, norādot, ka 
toreiz 73 % respondentu bijuši gatavi aizstāvēt savu ģimeni, bet par valsts aizstāvēšanu 
bijis 21 % aptaujāto. Pētniece norādīja, ka citā pētījumā par patriotismu, kas tika veikts 
jauniešu vidū, bijis redzams, ka jaunieši nodala valsts eksistēšanu no valdības darba un 
Latvijas skolās uzsāktā patriotiskā audzināšana devusi pirmos rezultātus. 

Par to, kā demokrātiskās valstis sadzīvo ar autokrātijām, kas neievēro likumus, 
diskusijā iesaistījās Saeimas priekšsēdētājas biedre ilggadējā Latvijas delegācijas vadītāja 
Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā Inese Lībiņa-Egnere. Viņa norādīja, ka 
2022. gada 16. martā pie Eiropas Padomes ēkas, kur plīvo dalībvalstu karogi, tika nolaists 
Krievijas karogs, kas tur atradies 26 gadus. Viņa uzsvēra, ka Krievija daudzu gadu garumā 
ar savu rīcību ir pilnībā ignorējusi Eiropas Padomes trīs svarīgākos pīlārus – cilvēktiesības, 
demokrātiju un likumu varu. 

Rīgas Stradiņa universitātes profesors un Latvijas Ārpolitikas institūta direktors 
Andris Sprūds diskusijā runāja par diplomātiskā dienesta vēsturi Latvijas valstiskuma 
uzturēšanā, neatkarības izcīnīšanā un atjaunošanā. Viņš atzīmēja, ka Latvijas diplomātija 
ir balstīta uz fundamentālām vērtībām – valstiskumu, brīvību un tiesiskumu. Kā vienu no 
Latvijas mērķiem profesors izvirzīja tās kļūšanu par ANO Drošības padomes locekli.

Ainārs Bambals


