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par visu trīs iestāžu darbības pamatfunkcijām, darba metodēm un to, kādas iespējas 
tās ikvienam piedāvā. Paralēli vispārējam teorētiskam priekšstatam par iestāžu 
darbu skolēni veic vairākus praktiskus uzdevumus, iejūtoties bibliotekāra, muzeja 
speciālista, kā arī arhīvista lomā. Notiek literatūras meklēšana un atlase bibliotēkā 
pēc Universālās decimālās klasifikācijas (UDK) sistēmas. Kā pētnieki skolēni veic 
muzejisku priekšmetu atlasi no dotajiem paraugiem, pēc tam vērtē to iespējamo 
nozīmi Valmieras vēstures izpētē un tad pieņem lēmumu par priekšmeta atbilstību 
Valmieras muzeja krājumam. Arhīvu jomā nodarbībā notiek darbs ar dokumentu 
kopijām – kā savietot dokumentus atbilstošā fonda lietās, kā pētīt un atbildēt uz 
jautājumiem par dokumentu izcelsmi un saturu. 

Tādā veidā notiek tieša saskarsme ar glabājamiem objektiem, to atlasi, kritiku 
un glabāšanu. Interpretējot priekšmetu veidus un saturu, nodarbības dalībnieki 
izprot objektu izmantošanas funkcijas. Iespējams, dalībnieki tiek iedrošināti par 
informācijas glabātāju pieejamību konsultācijām un pētniecībai. Apstāklis, ka atmiņas 
institūcijām ir arī vairākas atšķirīgas funkcijas, ir pozitīvs. Tas izglītojošo darbu padara 
dinamiskāku. Kopīgās īpašības ļauj pamatot kopdarbību nodarbību veidošanā, bet 
atšķirīgais padara nodarbības gaitu daudzpusīgu. 

V.  Kozlovs raksta, ka muzeju un bibliotēku sociālā loma sabiedrībā ir labāk 
saprotama, jo jau gadsimtiem ilgi tā bijusi klātesoša. Viņaprāt, visas trīs iestādes 
informācijas glabāšanā un izmantošanā ir līdzvērtīgas. Viņš izsaka pārliecību, 
ka, apvienojot spēkus, būtu iespējams vislabāk nodrošināt vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanu un izmantošanu. Šīs atziņas tiek uzsvērtas, vadot nodarbības. Esam 
secinājuši, ka svarīga loma ir tam, ko spēj sniegt pedagoģisko elementu un lokālās 
infrastruktūras iespējas. Tādā veidā šī konkrētā sadarbība rada sistēmu, kas veicina 
izpratni par muzeja, bibliotēkas un arhīva lomu, funkcijām un pieejamību. Pārejot 
uz jauno, kompetencēs balstīto izglītības modeli skolās, pieaug nozīme ne tikai 
konkrētu zināšanu un faktu uzkrāšanai, bet arī apziņai par iegūto zināšanu lietošanas 
iespējām dažādās situācijās. Līdz ar to nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” 
ir vērtīgs papildinājums mācību procesam. Apvienojot spēkus vienas pilsētas ietvaros, 
darbojoties ar pusaudžiem, mērķtiecīgi gadu no gada iesaistot skolas, tiek radīts 
potenciāls informētai sabiedrībai.

Alberts Rokpelnis, Māra Stabrovska

IZSTĀDES PAR DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANU 
ATKLĀŠANA LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVĀ

Atceroties Kurzemes un Vidzemes zemnieku brīvlaišanas divsimtgadi, Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 2020. gada 12. martā atklāja 
izstādi “Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē: pārmaiņu laikmets Baltijas 
provincēs 19. gadsimta pirmajā pusē”. Ar izstādes starpniecību arhīvs vēlas akcentēt 
Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma daudzveidību par zemnieku brīvlaišanas 
likumu izstrādes un ieviešanas laiku Latvijas vēsturē un iepazīstināt ar to sociālo, 
humanitāro u. c. jomu zinātniekus un studentus, vēstures interesentus un sabiedrību 
kopumā.

Izstādē iekļautie dokumenti aptver trīs nozīmīgus jautājumu lokus par 
dzimtbūšanas atcelšanu:

1) muižnieku nostāja zemnieku jautājuma risināšanā 19. gs. pirmajā pusē, 
kas parāda viņu uzskatu dažādību, ko ietekmēja arī ārējie apstākļi – ekonomiskais 
stāvoklis, apgaismības ideju izplatīšanās, valdības pozīcija;

2) valdošo institūciju nostāja zemnieku jautājumā – imperatora Aleksandra I 
spiediens uz Baltijas muižniecību, Baltijas ģenerālgubernatora Filipa Pauluči nostāja 
un ietekme uz muižniecību, kroņa muižu un to zemnieku jautājuma risināšana;

3) zemnieku kā patstāvīga sociāli tiesiska sabiedrības slāņa pakāpeniska tapšana, 
pagastu tiesu veidošana un zemnieku līdzdarbība tiesu sistēmā, saimnieku un kalpu 
pakāpeniskā pāreja brīvības stāvoklī, dažādais saimniecību liktenis un to iemesli, 
klaušu un nodevu slogs jaunajai zemnieku kārtai.

Attiecīgā laika oriģinālos dokumentus izstādē papildina zīmējumi, kartes un plāni. 
Izstādes atklāšanā ar uzrunu uzstājās Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra 

Sprūdža, kura uzsvēra arhīvu lomu dokumentārā mantojuma popularizēšanā, 
bet Latvijas Universitātes profesors vēsturnieks Gvido Straube norādīja uz tēmas 
svarīgumu Latvijas vēsturē, jo tieši dzimtbūšanas atcelšana aizsāka jaunu laikmetu 
vietējo cilvēku dzīvē. G. Straube slavēja izstādes veidotāju izstrādātos paskaidrojošos 
tekstus un shēmas, kas izstādes apmeklētājam ļauj kontekstuāli saprast brīvlaišanas 
norises gaitu un sekas un gūt vispārēju priekšstatu par Kurzemes un Vidzemes guberņu 
19. gs. pirmajā pusē. Profesors minēja arī to, ka neviena cita iestāde brīvlaišanas 
jubilejai nav pievērsusi uzmanību, tādēļ būtiski ir tas, ka arhīvs to tomēr ir izdarījis.
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Bija plānots, ka izstāde būs brīvi apskatāma LVVA vairākus mēnešus arhīva 
lasītavas darba laikā, līdz ar to ar izstādi varēs iepazīties jebkurš arhīva apmeklētājs. 
Tomēr ārkārtas situācijas izsludināšana saistībā ar Covid-19 izplatību tūlīt pēc izstādes 
atklāšanas ieviesa korekcijas arhīva plānos, un izstādes materiāli palika, vairākus 
mēnešus vientuļi guļot vitrīnās, neviena apmeklētāja neredzēti. Šis apstāklis vēlreiz 
aktualizē jautājumu par arhīva veidotu nozīmīgu izstāžu materiālu digitalizēšanu, 
lai tie būtu pieejami cilvēkiem ārpus arhīva telpām un nacionālā dokumentārā 
mantojuma popularizēšanas darbs varētu turpināties arī tad, ja līdzīgas situācijas 
atkārtotos.

Anita Čerpinska

Izstāde “Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē” Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās. 
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