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Mācību grāmatas ievadā norādīts, ka arhīvistika 
ir kompleksa zinātniska disciplīna, kas izstrādā 
“zinātnes par arhīviem” teorētiskos, tiesiskos un 
metodoloģiskos jautājumus. Arhīvistika ietver 
arhīvistikas teoriju un metodoloģiju, arhīvu vēsturi un 
organizāciju, arheogrāfiju, arhīvu tiesības, arhīvistikas 
terminoloģiju, arhīvu menedžmentu, arhīvu statistiku, 
arhīvu tehnoloģiju automatizāciju.

Grāmata iepazīstina ar Krievijas arhīvu vēsturi 
no pirmsākumiem 9. gs. līdz 20. gs. beigām, 
arhīvu darbību regulējošiem juridiskiem ak-
tiem, Krievijas Federācijas Arhīvu fonda doku-
mentu organizāciju, komplektēšanu un vērtības 
ekspertīzi. Šajā izdevumā atrodams arī Krievijas 
Federācijas Arhīvu fonda dokumentu uzskaites un 

Arhīvi

saglabāšanas nodrošināšanas, zinātniskās uzziņas sistēmas apraksts. Sniegta informācija 
arī par arhīvu dokumentu izmantošanu, pieejamību, slepenošanu un atslepenošanu. 
Rodams arī materiāls par arhīvu menedžmentu un informācijas tehnoloģiju ieviešanu un 
lietošanu arhīvu darbā, kā arī elektroniskajiem dokumentiem.

Krievijas arhīvistiem adresētājā mācību grāmatā apkopots vērtīgs materiāls par 
Krievijas arhīvu vēsturi, pieredzi un darbību.

Arkisto: Arkistot ja kulttuuri / Julkaisutoimikunta puheenjohtaja Markku         
Mäenpää. – Helsinki, 2002. – 205 s. – (Arkistoyhdistyksen julkaisuja. – 7.)
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Grāmata “Arhīvi un kultūra” ir Somijas arhīvistu rakstu krājums, kurā apko-
poti pētījumi par dažādiem arhīvu darbības aspektiem. Izdevumu ievada E. Jutikalas 
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vispārējs raksts “Arhīvi un pagātne”. Somijas 
Nacionālā arhīva direktors K. Tarkiainens aplūko 
kultūras iestāžu nākotni pagātnes mantojuma 
saglabāšanas kontekstā. Vairāki autori pievēršas 
arhīvu, zinātniskā un mākslas mantojuma sagla
bāšanai, diskusijām par arhīvu politiku šajā jomā. 
Saistošs ir P. Seteles raksts, kurā viņa uzdod 
principiālu jautājumu: arhīvi kultūrai vai politikai? 
Krājumā nozīmīga vieta ierādīta arī provinces un 
specializēto arhīvu politikai un pieredzei mākslas 
vērtību saglabāšanā – piemēram, M. Jeltas raksts 
par somu mūzikas arhīviem Helsinku Universitātes 
bibliotēkā, J. Henriksona raksts par džeza un 
popmūzikas arhīviem un to digitalizēšanu, kā arī 
S. Delles pētījums par fotoarhīviem.

Valters Ščerbinskis

Lipša Ineta. Rīga bohēmas varā. – Rīga:  
Preidaines, 2002. – 310 lpp.: il.

ISBN 9984–687–33–3

Grāmatas autore žurnāliste Ineta Lipša grāmatā 
tēlo ainas no Rīgas 20. gs. 20.–30. gadu vēstures – 
cilvēkus viņu brīvajā laikā, kafejnīcās, naktslokālos, 
loto klubos, hipodromā, salonos utt. Tas ir vēstījums 
par saviesīgo dzīvi un uzdzīvi Rīgā.

Ievadā uzsvērts: “Šis darbs nav zinātnisks 
pētījums, un tāds arī nebija tā mērķis. Grāmatā 
lasāmi vēstures stāsti, kuros mēģināts konstruēt 
minētās [augstākās] sabiedrības daļas sadzīvi 
pirms daudziem gadu desmitiem, uzmanības lokā 
tverot cilvēkus un gaisotni, kādu viņi piešķīra videi 
un notikumiem. Tātad kā ļoti subjektīva attieksme 
tā nav vispārināma uz tā laika raksturojumu visā 
Latvijā. Kāpēc tieši viņi – sabiedrībā pazīstamie, 
kuru skaits uz valsts iedzīvotāju fona bija niecīgs? 
Kāpēc tieši viņi, kuru materiālās iespējas būtiski 

vēsture

atšķīrās no Latvijas iedzīvotāju vairākuma? Atbilde vienkārša – viņi kļuvuši par klasiķiem 
un vēstures varoņiem, kuru darbus un rīcību pasausi analizē mācību grāmatas dažādos 
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mācību priekšmetos. Taču aiz gadu skaitļiem, gleznu, grāmatu, politisku un saimnie-
cisku sasniegumu aprakstiem slēpjas enerģiski cilvēki, kas metās sava laika piedāvātajās 
ēverģēlībās. Viņi atdevīgi baudīja, alkaini dzīvoja, kaisli juta.”

Grīnvalds Dainis. Kā es redzēju tās lietas. Mana 
tēva Jāņa Grīnvalda dienasgrāmata. 1940–1945. – 
Rīga: Preses nams, 2002. – 344 lpp.: il.

ISBN 9984–00–455–4

Jāņa Grīnvalda dienasgrāmata tapusi laikposmā 
no 1940. līdz 1945. gadam – tātad no padomju 
varas pirmā gada Latvijā līdz Otrā pasaules kara 
beigām. Autors, būdams Latvijas Sociāldemokrā
tiskās strādnieku partijas biedrs, atradās opozīcijā 
K. Ulmaņa autoritārajam režīmam, ar cerībām 
raudzījās uz 1940. gadu, bet vīlās notiekošajā. 
Sākoties karam, kopā ar dēlu bija Maskavā, iestājās 
Latviešu strēlnieku divīzijā, kopš 1943. gada dienēja 
par 191. atsevišķā autotransporta bataljona koman
diera palīgu. Dienasgrāmatā J. Grīnvalds dokumen
tēja ikdienas notikumus.

Dainis Grīnvalds raksta: “Rakstīt, pēc tam 
pārlasīt un pārrakstīt dienasgrāmatu – tā cilvēkam ir 
vienreizēja iespēja pārdzīvot un izdzīvot vēl un vēl to, 

kas ar viņu reiz bijis. Mums tā ir iespēja pārdzīvot un izdzīvot vēl un vēl to, kas ar viņu reiz 
bijis. Mana tēva dienasgrāmatas ir gandrīz bezkaislīgas, tieši tāpēc ļoti nežēlīgas, taču arī 
tīras. Un to sajūt uzreiz, atverot jebkuru lappusi. Un, protams, nevar nesajust dīvaino para-
doksu – nekad un nekur, ne pie vieniem Latvijas likteņa noteicējiem mans tēvs nekļuva par 
savējo, lai kā arī centās … Viņš vienmēr bija svešais – pie cara un boļševikiem, neatkarīgās 
Latvijas armijā un mierlaika dzīvē, Finanšu ministrijā un sociāldemokrātos, Latviešu divīzijā 
un krievu karaspēka daļās, gan pirmskara, gan pēckara Padomju Latvijā …” 

Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1956. gadā / Atb. red. Andris Caune, sast. Irēne 
Šneidere. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. – 495 lpp. – (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti. – 7. sēj.)

ISBN 9984–601–65–X

Šajā sējumā apkopoti pētījumi par Otrā pasaules kara norisēm Latvijā un padomju 
okupācijas pirmajiem desmit gadiem. 

Padomju okupācijai 1940. un 1941. gadā veltīti četri raksti. Irēne Šneidere aplūko 
1941. gada jūnijā un jūlija sākumā arestēto Latgales civiliedzīvotāju likteņus Gulaga 
nometnēs; Ilga Kreituse sniedz kolaboracionisma Latvijas okupācijas un aneksijas laikā 
1940. gada jūnijā–augustā problēmas nostādni, Lelde Ozola iepazīstina ar LK(b)P doku-
mentiem, kas glabājas Latvijas Valsts arhīvā un vēsta par okupācijas režīma represīvo 
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darbību; Danute Dūra, Ieva Gundare, Dzintra 
Zujeva iztirzā “Nacionālās sardzes” dokumentos 
rodamos okupācijas varas un Latvijas sabiedrības 
raksturojumus.

Pētījumi, kas aplūko nacistiskās Vācijas okupā
ciju Latvijā (1941–1945), iekļauti grāmatas otrajā 
nodaļā. Jānis Taurēns apkopo Rietumu vēsturnieku 
viedokļus par Latviju šajā laikposmā; Edvīns Everts 
iepazīstina ar Vācijas vēsturnieku skatījumu uz 
nacistu okupācijas periodu Latvijā; Antonijs Zunda 
aplūko vēstures literatūrā rodamās nostādnes 
par kolaborāciju vācu okupētajā Latvijā; Inesis 
Feldmanis analizē kopīgo un atšķirīgo latviešu 
un citu nevācu tautu ieroču SS vienībās; Ēriks 
Jēkabsons, Uldis Neiburgs, Kaspars Zellis raksta 
par latviešu karavīriem Vācijas militārajā dienestā 
Polijā 1942.–1945. gadā.

Trešā nodaļa vēsta par padomju okupāciju 
Latvijā (1944–50. gadu vidus). Ineses Dreimanes 
pētījums veltīts Latvijas kristīgo konfesiju garīdznieku dalībai pretošanās kustībā, 
savukārt Zigmāra Turčinska – Ziemeļvidzemes nacionālajiem partizāņiem. Daina Bleiere 
aplūko tiesu un prokuratūras sistēmu un tajā strādājošos, Pārsla Eglīte un Ilmārs Mežs 
raksturo Latvijas kolonizāciju un etniskā sastāva izmaiņu cēloņus, Jānis Riekstiņš 
iepazīstina ar migrantu privilēģijām dzīvokļu sadalē.

Sējuma ievadā uzsvērts: “Kopumā krājumā ievietotie raksti raksturo padomju un 
nacionālsociālistiskā režīma īstenoto politiku. Izmantojot plašo avotu bāzi, galvenokārt 
līdz šim nepublicētos arhīvu materiālus, autori sniedz jaunas atziņas, citu viedokli par 
jau it kā izpētītām problēmām.”


