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Bērziņš, Jānis (atb. red.) 1905. gads Latvijā: 
100. Pētījumi un starptautiskās konferences 
materiāli, 2005. gada 11.–12. janvāris, Rīga. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. 
583 lpp.: il.

ISBN 9984-601-35-8

2005. gadā Latvijas vēsturnieki un sabiedrība 
atskatījās uz 1905. gada revolūcijas simtgadi. 
11.–12. janvārī notika starptautiska konferencē, 
ko organizēja Rīgas dome, LU Latvijas vēstures 
institūts un Vēstures un filozofijas fakultāte, 
Kara muzejs. Tajā piedalījās ne vien Latvijas, 
bet arī Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, ASV 
un VFR vēsturnieki. Šajā krājumā apkopoti 28 
raksti, kuru pamatā konferencē izskanējušie 
referāti. Autoru vidū ir Jānis Bērziņš, Alberts 
Varslavāns, Jans Kusbers, Aleksandrs Ivanovs, 

vēsture

Tīts Rozenbergs, Rimants Miknis, Eduards Mazko, Dainis Poziņš, Leo Dribins, Ilg-
vars Butulis, Vitālijs Šalda, Ilga Apine, Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis, Valdis 
Bērziņš, Jurģis Krīgers, Tālis Pumpuriņš, Inese Runce, Indulis Zvirgzdiņš, Līga Lapa, 
Jānis Stradiņš, Āris Puriņš, Dace Lūse, Juris Prikulis, Detlefs Hennings, Lilita Vanaga 
un Aivars Stranga. 

Vairākos rakstos tiek atzīts, ka mūsdienas sarežģīti ir vērtēt daudzus 1905. gada 
notikumu aspektus, piemēram, kaujinieku un mežabrāļu darbību, varmācību, 
baltvāciešu lomu, baznīcas nostāju u.c. A. Stranga rezumē: “Katrs liels notikums – un 
1905. gada revolūcija bija liels notikums visas cariskās Krievijas politiskajā vēsturē, 
taču vēl lielāks, pat unikāls tas bija latviešu nācijas dzīvē – rada pretrunīgus un nereti 
galīgi nesavienojamus spriedumus” (567. lpp.).



J. Bērziņš uzsver: “1905. gada revolūcija bija viens no spilgtākajiem Latvijas 20. 
gadsimta notikumiem, un turpmākajos gados tā ietekmēja Latvijas un sevišķi latviešu 
sabiedrības dzīvi. Ņemot vērā Latvijas revolūcijas specifiskos cēloņus un īpatnības, 
kas to izcēla uz Krievijas impērijas revolūcijas fona, un to, ka noteicošā loma tajā bija 
latviešiem, pamatoti var runāt par latviešu Piektā gada revolūciju” (553. lpp.).

Ērglis, Dzintars (sast.) Holokausts Latvijā. 
Starptautiskās konferences materiāli, 2004. 
gada 3.–4. jūnijs, Rīga, un 2004.–2005. gada 
pētījumi par holokaustu Latvijā. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2006. 383 lpp.

ISBN 9984-601-59-5

Grāmatā iekļauti četri pētījumi, par kuru 
rezultātiem tika ziņots Latvijas Vēsturnieku 
komisijas rīkotajā starptautiskajā konferencē 
“Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un 
problēmas” 2004. gada 3. un 4. jūnijā Rīgā. 
Ar holokausta tematiku nesaistītie šīs konfer-
ences referāti 2005. gadā publicēti Latvijas 
Vēsturnieku komisijas rakstu 15. sējumā (sk. 
Latvijas Arhīvi. 2005. 3: 122–123). Aivars Stranga 
savā referāta secinājis: “Vēsturnieki, izglītības 
darbinieki un sabiedrisko organizāciju aktīvisti 
ir pētījuši holokausta vēsturi, izglītojuši jaunatni un centušies saglabāt upuru 
piemiņu. Holokausts pakāpeniski kļūs ne tikai par ebreju, bet arī latviešu vēsturiskās 
atmiņas sastāvdaļu; tomēr joprojām ir sastopamas arī “konfliktējošās atmiņas” – 
“mūsu” – latviešu, “viņu” – ebreju. Tas nav nekas neparasts; reti kura sabiedrība ir 
spējusi izvairīties no aizvainoto atmiņu politikas, ko veicina arī atmiņu daba – tās ir 
selektīvas, strīdīgas, subjektīvas un partijiskas” (24. lpp.). Emanuels Zingeris sniedz 
ieskatu Lietuvas Starptautiskās vēsturnieku komisijas sagatavotajos ziņojumos par 
nacistu okupāciju Lietuvā. Andrievs Ezergailis aplūko zināšanas par holokaustu 
1941. gadā. Josifa Ročko raksts, balstoties uz aculiecinieku atmiņām, kas pierakstītas 
no 2001. līdz 2004. gadam, vēsta par ebreju iznīcināšanu Ilūkstes apriņķī (Demenē, 
Dvietē, Eglainē, Ilūkstē, Skrudalienā, Aknīstē, Kaplavā, Salienā, Laucesē, Subatē, 
Sventē) 1941. gadā. 

Grāmatas otrajā daļā iekļauti 2004. un 2005. gadā tapušie pētījumi par holokausta 
problēmām Latvijā. Andrievs Ezergailis, analizējot dažādās valstīs tapušo vēstures 
literatūru, secina, ka tajā rodamas sešas versijas par holokaustu Latvijā. Grigorija 
Smirina raksts veltīts Rīgas ebrejiem nacistiskās okupācijas laikā (1941–1944); Aigars 
Urtāns raksta par ebreju tautības civiliedzīvotāju iznīcināšanu Kuldīgas apriņķī, 
Eva Treiģe–Treide, Ēriks Prokopičs un Andis Jēkabsons – par Valdemārpils ebreju 
kopienas likteni; Andris Tomašūns apkopo dažādos avotos un literatūrā minētos da-
tus par Jelgavā nogalinātajiem ebrejiem; Dzintars Ērglis aplūko holokaustu Krust-
pils pagastā 1941. gada vasarā; Rudīte Vīksne analizē paveikto holokausta Latvijas 
mazpilsētās pētniecībā un atzīst, ka vēl nav rastas atbildes uz vairākiem nozīmīgiem 
jautājumiem.
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Krājuma trešajai daļai dots nosaukums “Novadpētnieka vākums”. Tajā iekļautas 
Ulda Lasmaņa apkopotās liecības un dati par holokaustu Viesītē un Jēkabpils apriņķa 
pagastos (Neretā, Biržos, Saukā, Sēlpilī, Zalvē, Mazzalvē, Mēmelē, Elkšņos, Ritē, 
Daudzesē, Sērenē, Slatē, Zasā, Secē, Dignājā, Sunākstē).

Grāmatu noslēdz holokaustu pārdzīvojušā tēlnieka Elmāra Rivoša (1906–1957) 
atmiņas.

 

Малых, Юрий. Сплетение судеб. Киров, 
2006. 368 с.: ил.

ISBN 5-85908-076-X

Grāmata, balstoties uz Kirovas apgabala 
Valsts arhīva, Kirovas apgabala Valsts sociāli 
politiskās vēstures arhīva, Slobodskas muze-
ju arhīva centra, Kirovas apgabala A. Hercena 
vārdā nosauktās zinātniskās bibliotēkas u.c. 
materiāliem, stāsta par Pētera Stučkas un Jāņa 
Raiņa izsūtījumā Vjatkas guberņā pavadītajiem 
gadiem un Latvijas un Kirovas saskarsmēm un 
kopīgo 20. gadsimtā. 

J. Malihs grāmatas ievadā stāsta, ka viņa 
dienests armijā aizritējis Liepājā. Taču tur 
aizvadīto gadu laikā viņa paziņu lokā nav bi-
jis neviena latvieša, tikai vēlāk, strādājot Ki-
rovas apgabala komjaunatnes, partijas un 
administratīvajās iestādēs, veidojušās zināšanas 
par Latvijas un Kirovas ilgstošajiem saimnie-

ciskajiem, kultūras un cilvēciskajiem sakariem. Viņš atzīst, ka grāmatas nolūks ir 
sekmēt dažādu uzskatu un paaudžu cilvēku savstarpējo saprašanos. 

Grāmatas lielākā daļa ir veltīta Pēterim Stučkam un Jānim Rainim, viņu dzīvei, 
ģimenei un tuviniekiem, paveiktajam. Taču ne tikai, – grāmatā rodama arī informācija 
par latviešiem Kirovas apgabalā gan Pilsoņu kara laikā, gan 20. un 30. gados, kā arī 
par evakuētajiem latviešiem Otrā pasaules kara gados. Laikposmā no 1941. līdz 1945. 
gadam Kirovā atradās Latvijas PSR valdība, iznāca laikraksts “Cīņa”, tur dzīvoja 
latviešu kultūras darbinieki, apgabala bērnunamos tika izmitināti Latvijas bērni. 

Atsevišķa nodaļa veltīta arī Vjatlagā – Kirovas apgabala lielākajā t.s. darba 
labošanas nometnē – ieslodzītajiem latviešiem. Laikposmā no 1938. gada februāra 
līdz 1956. gadam Vjatlagā bija nonākuši 6000 latviešu, nometnē mira vai tika nošauti 
2544 latvieši. Latvieši veidoja 12,1% no visiem Vjatlagā bojāgājušajiem. Šajā skumjajā 
statistikā latvieši bija trešā lielākā nacionālā grupa, vairāk bojāgāja krievi (44,6%) un 
vācieši (12,7%).

Grāmatas noslēgumā stāstīts par Kirovas apgabala un Latvijas sakariem un 
sadarbību pēc Otrā pasaules kara un Jāņa Raiņa piemiņas iemūžināšanu. 1992. gadā 
Slobodskā tika atklāts dzejnieka muzejs.
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TUNA. Спецвыпуск по истории Эстонии с 
17 по 20 век. Тарту, Таллин: Национальный 
Архив, 2006. 220 с.: ил.

ISSN 1736-4558

Igaunijas kultūras vēstures žurnāls “TUNA” 
(“Bijušais”) laidis klajā īpašu zinātnisko rak-
stu krājumu krievu valodā, kurā iekļautas 
publikācijas par Igaunijas un Krievijas attiecību 
vēsturi.

Krājumu ievada Ena Tarvela eseja, kas uzdod 
jautājumu: vai vēsturi var rakstīt objektīvi. Viņš 
norāda, ka mums nevajag baidīties no savas 
vēstures un arī nevajag tiekties par katru cenu 
iekļauties Eiropā un citur pasaulē akceptētajās 
jauno laiku vēstures koncepcijās un atteikties no 
pieejām, kuru pamatā ir nacionālās intereses.

Sadaļā “Vēsture līdz 1700. gadam” publicēts 
Ena Kinga raksts par Nuenu (Nyen) kā tranzīt-
tirdzniecības centru Ņevas grīvā laikposmā no 
1632. līdz 1703. gadam un Piretas Lotmanes pētījums par pilsētās Nuenas dibināšanu 
un pastāvēšanas vēsturi.

Rubrikā “Igaunija Krievijas impērijas sastāvā” iekļauti trīs raksti. Indreks Juro 
aplūko grāfa Ludviga Augusta Mellina dzīvi un ieguldījumu Igaunijas kultūrā. 
Kaido Jānsons stāsta par Aleksandra Keskula (viena no V. Ļeņina domubiedriem 
un līdzgaitniekiem) dzīves Berlīnes posmu. Marts Laenemetss iepazīstina ar 
austrumpētnieku Otonu Rozenbergu, kurš ir devis lielu ieguldījumu budisma, Ķīnas 
un Japānas izpētē.

Arī sadaļa “Igaunijas Republika līdz okupācijai (1918–1940)” ietver trīs pētījumus. 
Ago Pajura raksts veltīts Igaunijas neatkarības deklarācijai 1918. gadā. Jaks Valde 
sniedz ieskatu Igaunijas saimnieciskajā vēsturē, proti, Padomju Krievijas finanšu 
politikas ietekmei uz Igaunijas Banku. Heino Arumē aplūko Padomju Savienības 
militāri stratēģisko pozīciju nostiprināšanu Baltijas jūrā 1938. gadā.

Krājumu noslēdz sadaļa “Igaunija okupāciju laikā (1940–1991)”. Anta Vīresa 
raksts veltīts Igaunijas vēstures zinātnei staļinisma periodā. Sirje Annista iepazīstina 
ar Igaunijas vēstures muzeja likteni 1945.–1946. gadā. Tīns Tannbergs aplūko L. Beri-
jas “jaunā kursa” nozīmi pretošanās kustības apspiešanā Baltijā un Rietumukrainā 
1953. gada pavasarī.

Pētersone, Inta. Zeme un ļaudis. Rencēnu pagasta vēsture. Rīga: Drukātava, 2005. 
528 lpp.: il.

ISBN 9984–798–04–6

Grāmata sniedz plašu un detalizētu informāciju par Rencēnu pagasta dabu, 
vēsturi, mājām un iedzīvotājiem. Tajā ietverts arī materiāls par pagasta saimniecisko 
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un kultūras dzīvi, muižām, izglītību, skolām, 
baznīcu, doktorātu, aptieku, mežniecību, kap-
sētām un biedrībām.

Ievadā autore uzsver: “Pagasts nav tikai vie-
ta dažādu administratīvu jautājumu kārtošanai, 
tā ir vieta, kas saista vairāku paaudžu un dau-
dzu lauku māju likteņus. No šīm atsevišķām, 
sīkām dzimtu vēsturēm izaug un veidojas visas 
tautas vēsture. Ap pagastu un tā iestādēm vi-
jas cilvēku dzīve, izglītības, mākslas, kultūras 
jautājumi, ko visu kopā saistot mums kļūst re-
dzama pagasta ikdienas dzīve. Apmēram četrus 
gadus, sīki pētot pagasta un tā ļaužu dzīvi, es 
esmu sevī izdzīvojusi daudzus notikumus, 
daudz ko uzzinājusi ..” (4. lpp.).

Grāmatā iekļautas arī enciklopēdiska rakstu-
ra ziņas par Rencēnu pagasta ievērojamākajiem 
iedzīvotājiem, rencēniešu atmiņu stāstījumi par 
savu pagastu. Izdevumu bagātina vairāk nekā 
300 ilustrāciju.

Brikše, Inta (red.) Informācijas vide Lat-
vijā: 21. gadsimta sākums. Rīga: Zinātne, 
2006. 415 lpp.

ISBN 9984-767-88-4

Krājumā apkopoti 24 akadēmisku pētnieku, 
doktorantu, maģistru un informācijas nozaru 
profesionāļu raksti par Latvijas mūsdienu 
informācijas vidi, kas nosaka sabiedrības 
un indivīdu zināšanas, identitāti, iespējas, 
rīcībspēju, ekspektācijas, vajadzības, apmieri-
nātību, izklaidi, vietu, lomu, līdzdalību tajā vai 
citā kopienā un visā sabiedrībā. Pētījumi tapuši 
Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes 
komisijas projekta “Latvijas informācijas vide: 
21. gadsimta sākums” ietvaros.

Projekta vadītāja un grāmatas zinātniskā 
redaktore Inta Brikše norāda: “Vērtējot in-
formācijas vides attīstību Latvijā, visai pierasti 

izcelt negatīvās tendences – mediju satura komercializāciju, žurnālistikas nepietieka-
mo kvalitāti, auditorijas fragmentāciju, īpaši – pēc valodas lietojuma, uzsvērt plaisu 
starp pilsētām, īpaši Rīgu un laukiem moderno tehnoloģiju lietojumā utt. Taču 
kopumā Latvijas informācijas vidē vērojamas līdzīgas parādības (gan pozitīvas, gan 

sociālās zinātnes
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negatīvas) kā visā pasaulē. Latvijas izcilība ir informācijas vides straujā kvantitatīvā 
un kvalitatīvā attīstība pēdējo nepilno divu gadu desmitu laikā.”

Pētījumos analizēts informācijas vides fenomena teorētiskais rāmējums, 
informācijas vides dalībnieki, saturs un infrastruktūra.

Brikše, Inta, Zelče, Vita (red.). Latvijas 
Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: 
priekšvēlēšanu publiskā telpa. Rīga: Zinātne, 
2007. 368 lpp.: il.

Grāmatā apkopoti Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studi-
ju nodaļas mācībspēku un doktorantu pētījumi, 
kuros raksturota publiskā telpa un masu me-
diju darbība Latvijas Republikas 9. Saeimas 
vēlēšanu kampaņas laikā. Tās pirmajā sadaļā 
ietverti tematiski un saturiski daudzveidīgi 
pētījumi par masu mediju darbību un lomu šajā 
priekšvēlēšanu kampaņā. Intas Brikšes rakstā 
piedāvāts konceptuāls skatījums uz Latvi-
jas masu mediju piedāvātajiem rāmējumiem 
(frames) 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā. 
Secināts, ka līdztekus masu mediju lomas 
pieaugumam priekšvēlēšanu kampaņās vēro- 
jama pozitīva profesionālisma attīstība, lai 
gan joprojām pastāv neskaidrība žurnālistikas kultūras normās, kas savukārt rada 
vairākas problēmas (izvairīšanos no atbildības, nespēju aptvert un parādīt politisko 
procesa kopainu, parādību un indivīdu diskursīvās attiecības u.c.).

Rolanda Tjarves publikācijā aplūkotas pirmsvēlēšanu publiskās debates “Milžu 
cīņas” Latvijas Televīzijā. Mārtiņa Kaprāna analizētās Latvijas presē priekšvēlēšanu 
laikā publicētās intervijas un diskusijas ar Saeimā iekļuvušo partiju “lokomotīvēm” 
liecina, ka diskursa tematizējumā nav vērojamas būtiskas atšķirības no 8. Saeimas 
priekšvēlēšanu kampaņas un vienīgā jaunā tēma ir partiju attieksme pret seksuālajām 
minoritātēm. Ingus Bērziņš piedāvā ieskatu interneta priekšvēlēšanu diskusijās 
portālā “Delfi” kā politiskās komunikācijas platformā.

Dzimtes diskurss Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņā iztirzāts 
Ineses Priedītes rakstā. Dmitrijs Petrenko atsedz pilsonības temata izmantojumu 
Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā. Darbaspēka, emigrācijas un migrācijas diskurss 
Latvijas presē 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros aplūkots Solvitas Deni-
sas rakstā. Vita Zelče, iztirzājot vēstures lietojumu priekšvēlēšanu kampaņā, atzīst, 
ka tās jautājumiem bija maza loma, jo politiskās partijas un vēlētāji šoreiz pārsvarā 
orientējās uz nākotni. Jānis Buholcs pētījis, kā pirms vēlēšanām Latvijas politiskās 
partijas aģitācijā izmantoja populārās kultūras elementus, lai uzrunātu iespējami 
plašākas ļaužu masas. Marija Krilova pievērsusies vēlēšanu laika pilsētvidei un 
analizējusi, kā partiju un politisko organizāciju aģitācijas teltis maina pilsētu, tās vidi 
un pārvērš pilsētas iemītniekus par teātra izrādes dalībniekiem.
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Divi pētījumi ir veltīti 9. Saeimas vēlēšanu politiskajai reklāmai. Lolita Stašāne, 
aplūkojot presē publicētos politiskās reklāmas materiālus, atzīst, ka partijām kopumā 
trūka mērķtiecīgas orientācijas uz konkrēto preses izdevumu, kuros izvietotas 
reklāmas, auditoriju raksturojumiem, tādējādi arī reklāmas nespēja pietiekami skai-
dri mērķēt uz iespējamo atbalstītāju interesēm un vajadzībām un palielināja vēlētāju 
grūtības izdarīt izvēles. Ulrikas Rupās un Maritas Zitmanes publikācija veltīta 9. Saei-
mas priekšvēlēšanu politiskajai reklāmai televīzijā, tās rāmējumiem, naratīviem un 
arhetipiem. Tās nolūks atsegt, kādi no izmantotajiem modeļiem un pieejām televīzijas 
reklāmās izrādījās visefektīvākie vēlētāju pārliecināšanai par labu tam vai citam poli-
tiskajam spēkam.

Grāmatas otro sadaļu veido Ojāra Skudras pētījums par īstenības konstrukcijām 
un nākotnes orientācijām Latvijas politisko partiju un organizāciju 9. Saeimas vēlēšanu 
programmās. Tajā izvirzīts pieņēmums par Latvijas politiskās komunikācijas kultūras 
atbilstību uz sabiedriskajām attiecībām orientētajam politiskās komunikācijas kultūras 
tipam, kurā dominē simboliskā politika un politikas surogāti.

Noslēdzošajā daļā iekļautas Latvijas vadošo žurnālistu Daigas Bitinieces, Zigrīdas 
Somes, Jāņa Dombura un Kārļa Streipa vērtējumi un atziņas par masu mediju un 
žurnālistu darbu un lomu 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā, kā arī politiķu prasmi 
un neprasmi izmantot presi un televīziju komunikācijā ar vēlētājiem.

Krājums aizsāk LU Sociālo un politisko pētījumu institūta vēlēšanām veltīto 
pētījumu publikāciju sēriju. Nākamās grāmatas piedāvās politiskās kultūras un ētikas 
analīzi un ieskatu iepriekšējās vēlēšanu kampaņās.
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