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Hartmanis, Jānis. Kauja pie Mazās Juglas 
upes 1917. gada 1. un 2. septembrī. Rīga: 
Mantojums, 2020. 62 lpp.

ISBN 978-9984-823-44-7

Atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis ir 
izdevis grāmatu, kas veltīta vienai no 1917. gada  
Vācijas uzbrukuma operācijām pirms Rīgas 
ieņemšanas un vienai no pēdējām latviešu 
strēlnieku kaujām – kaujai pie Mazās Juglas 
upes 1917. gada 1. un 2. septembrī. Kā grāmatas 
priekšvārdā norāda tās zinātniskais redaktors Dr. 
hist. Jānis Šiliņš, šī bija “veco” strēlnieku atvadu 
kauja. 

Grāmatā J. Hartmanis lasītājus iepazīstina ar 
vispārējo situāciju Krievijā, Vācijā un to armijās 

1917. gada augustā, kā arī raksturo 2. latviešu strēlnieku brigādi, kas piedalījās šajā kaujā. 
Turpinājumā autors aplūko plānošanās un sagatavošanās posmu un tad – kaujas norises 
gaitu. J. Hartmanis secina, ka ne Vācijas, ne Krievijas armija ar kauju iznākumu nevarēja 
būt apmierināta, un sīkāk analizē situāciju pēc kaujas latviešu strēlnieku pulkos 1917. gada 
septembrī.

Sevišķi nozīmīgs ir autora sniegtais militāro darbību izvērtējums un viņa sagatavotās 
kaujas shēmas. Darbu papildina plašs pielikumu klāsts: latviešu strēlnieku pulku 
kritušo karavīru saraksti, saraksts ar ikšķiliešiem, kuri piedalījās kaujā pie Mazās Juglas, 
uzskaitījums ar latviešu strēlnieku kaujām un lielākajām sadursmēm  1915.–1917. gadā un 
zaudētajiem karavīriem, kaujā izmantoto ieroču tehniskais raksturojums, kā arī vietvārdu, 
personu un darbā izmantoto avotu rādītājs un saīsinājumu saraksts. Izdevumā publicētas 
arī vairākas Pirmā pasaules kara laika fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja un privāto 
arhīvu krājumiem.
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Bērziņa, Aiga, Vāveris, Guntis. Drošības 
dienests starpkaru Latvijā, 1918–1940: vēsture. 
Rīga: Valsts drošības dienests, 2020. 327 lpp.

ISBN 978-9934-8830-4-0
 
2020. gada klajā nākusi Latvijas Valsts vēstures 

arhīva pētnieku Aigas Bērziņas un Gunta Vāvera 
sarakstītā monogrāfija par Latvijas Republikas 
iekšējā drošības dienesta un civilās pretizlūkošanas 
darbību starpkaru periodā. Grāmatu izdevis 
Valsts drošības dienests. Šis ir pirmais šāda 
līmeņa pētījums Latvijas historiogrāfijā, kas veltīts 
specifiski drošības dienestu vēsturei Latvijā. Darbs 
balstās galvenokārt uz Latvijas Valsts vēstures 
arhīva materiāliem, sevišķi uz 3235. fonda 
“Politiskās policijas pārvalde” dokumentiem.

Monogrāfijai ir septiņas nodaļas, un katrā no tām aplūkots kāds ar drošības dienesta 
darbību saistīts problēmjautājums. Pirmajā nodaļā izklāstīta dienesta darbības vēsturiskā 
attīstība, sākot ar pirmo pretizlūkošanas dienestu, Rīgas Kriminālpolicijas Politiskās 
nodaļas un Valsts drošības departamenta darbību Latvijas Neatkarības kara (1918.–
1920.  g.) laikā. Starpkaru periodā dienesta nosaukumi mainījās, un tie bija: Politiskā 
apsardze (arī apsardzība), Politiskā pārvalde un Politiskās policijas pārvalde.

Otrajā nodaļā aplūkota drošības dienesta izmantotā infrastruktūra, to skaitā centrālās 
ēkas, kā arī materiāltehniskais nodrošinājums, izmantotie ieroči un speclīdzekļi. 
Monogrāfijas trešajā nodaļā raksturoti dienesta darba apstākļi un personālsastāvs (arī 
iestāžu vadītāji). Nākamās divas nodaļas veltītas operatīvās darbības metodēm un 
operatīvās darbības virzieniem, to skaitā cīņai pret komunistisko pagrīdi, kas bija lielākais 
iekšējās drošības apdraudējums Latvijas Republikas pastāvēšanas sākumposmā. Sestajā 
un septītajā nodaļā aplūkotas pirmstiesas izmeklēšanas darbības un citi darbības virzieni: 
kratīšanas, slēpņu ierīkošana, personu aizturēšana un nopratināšana, amatpersonu 
apsardze u. c. 

Grāmatai pievienots personu rādītājs, kā arī plašs, līdz šim nepublicēts un ļoti 
interesants vizuālais materiāls no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, 
Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas Okupācijas 
muzeja un Valmieras muzeja.

A. Bērziņas un G. Vāvera monogrāfija ir solis Latvijas drošības institūciju vēstures 
pētniecībā, kas līdz šim nepelnīti atstāta novārtā. Grāmata sniedz ļoti daudz vērtīgas 
informācijas un ir kā pamats turpmākajiem pētījumiem, kas var sniegt daudz jaunu 
atklājumu.
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Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas 
diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais 
gadsimts (1919–2019) diplomātu esejās. Sast. 
Mārtiņš Drēģeris. Rīga: Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija, 2020. 607 lpp.

ISBN 978-9934-0-8820-9

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 
atzīmējot Latvijas diplomātiskā dienesta 
izveides simtgadi kopš 1919. gada 29. jūlija, ir 
izdevusi eseju krājumu “Latvijas diplomātijas 
gadsimts”. Tajā publicētas 26 Latvijas ārlietu 
dienesta diplomātu un darbinieku esejas, kas 
veltītas dažādām tēmām – sākot ar Latvijas 
ārpolitikas pirmajiem soļiem un Latvijas Ārlietu 
ministrijas nama Rīgā, Krišjāņa Valdemāra 

ielā 3, apskatu, līdz Latvijas diplomātu nozīmei trimdā padomju okupācijas gados un 
mūsdienu diplomātijas izaicinājumiem – Latvijas un Krievijas attiecībām, integrāciju 
Eiropā, arābu pasaules ietekmi, transatlantiskajām attiecībām, mākslīgā intelekta lomu 
un daudziem citiem jautājumiem. 

Izdevuma idejas autors un sastādītājs ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris 
norāda, ka eseju autoru “galvenais vadmotīvs ir sniegt tiešu un personisku redzējumu, 
vērtējumu un viedokli par uzticēto jautājumu vai laikmeta ainu” (7. lpp.). Tāpat viņš 
norāda, ka izdevums ir īpaši nozīmīgs, jo pirmo reizi vienkopus sniegts tik plašs Latvijas 
diplomātu un ārlietu dienesta darbinieku redzējums, un ka līdz šim tikai nedaudzi 
diplomāti publicējuši savas autobiogrāfijas vai memuārus.

Grāmata papildināta ar fotogrāfijām un attēliem no valsts iestāžu un privātajām 
kolekcijām. Eseju tapšanā plaši izmantoti Latvijas Ārlietu ministrijas arhīva materiāli. 
Izdevumu bagātina Ginta Apala un Valda Rūsiņa veidota Latvijas ārpolitikas galveno 
notikumu hronika, grāmatas autoru biogrāfijas un plašs personu rādītājs.
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Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
zinātniskie lasījumi, 2017.–2019. Rakstu 
krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, 2020. 248 lpp.

ISBN 978-9984-747-52-1

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 
(LNVM) apkopojis un publicējis 15 rakstus, 
kas balstīti 2017.–2019. gadā nolasītajos muzeja 
zinātnisko lasījumu referātos. Krājumā publicēti 
vienpadsmit LNVM darbinieku – Mg. hist. Jāņa 
Cigļa, Mg. art. Unas Dževečkas, Mg. hist. Laimas 
Kostricas, Dr. hist. Toma Ķikuta, Mg. hist. Rasmas 
Lezdiņas, Mg. hist. Līgas Ločmeles, Mg. hist. 
Anitas Meinartes, Mg. hist. Andas Ozoliņas, Dr. 
hist. Arņa Radiņa, Mg. hist. Arņa Strazdiņa un 
Dr. hist. Ingrīdas Līgas Virses – pētījumi. Tematiski raksti aptver plašu jautājumu loku 
un hronoloģisko ietvaru. Tie veltīti gan arheoloģijas un etnogrāfijas jautājumiem, gan 
numismātikai un feleristikai, mākslas vēsturei un muzeoloģijai. Vairākos rakstos autori 
aplūko dažādus LNVM krājumā esošos priekšmetus un kolekcijas (piemēram, Gleznu 
kolekcijas veidošanos, eksponētās monētas un naudaszīmes u.  c.), kā arī ļauj izsekot 
muzeja vēsturei un tā attīstībai no muzeja dibināšanas līdz pat 2019. gadam. 

Rakstu krājumu papildina melnbalti attēli pie konkrētā raksta, kā arī krāsu attēlu 
pielikums. Visiem rakstiem dots kopsavilkums angļu valodā. Nozīmīga ir krājumam 
pievienotā LNVM 2017.–2019. gada notikumu hronika, kurā uzskaitītas muzeja 
ekspozīcijas un pastāvīgās izstādes, muzeja darbinieku publikācijas un nolasītie referāti, 
konferences, ko rīkojis muzejs, raksturota starptautiskā sadarbība, īstenotie arheoloģiskie 
izrakumi un restaurācijas darbs, aplūkoti muzeja krājuma jaunieguvumi, kā arī raksturota 
muzeja komunikācija, izglītojošais darbs un darbinieku kvalifikācijas celšana.

LNVM jaunais krājums ir 29. izdevums sērijā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
raksti”, kas iznāk kopš 1962. gada.


