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arhīvu DZīvE

Digitālo Dokumentu kopa
“ieskats latvijas senāta Dokumentos, 1918–1940”

2016. gada 18. martā Latvijas Republikas Augstākajā tiesā Latvijas Nacionālais 
arhīvs prezentēja digitālo dokumentu kopu “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos, 
1918–1940”, kurā ir pieejami materiāli no Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535. fonda 
“Latvijas Senāts”. 

Latvijas Senāts pirmās Latvijas Republikas tiesu sistēmā bija augstākā – kasācijas – 
instance visās lietās. Latvijas Senātu dibināja 1918. gada 19. decembrī, un tas darbojās 
līdz 1940. gada 26. novembrim. Senātā bija trīs departamenti – Civilais kasācijas 
departaments, Kriminālais kasācijas departaments un Administratīvais departaments. 
Svarīgākās, likumos paredzētās lietas izšķīra Senāta Apvienotā sapulce.

Viena no Senāta funkcijām bija arī tiesu prakses apkopošana un sistematizēšana, 
spriedumu un tēžu publicēšana, lai apvienotu Latvijas tiesu praksi un lai plašākas 
sabiedrības un sevišķi juristu aprindas iepazīstinātu ar Latvijas Senāta radīto tiesu 
praksi. Savā 22 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā Latvijas Senāts izsprieda vairāk nekā 
65 000 lietu, bet tikai apmēram 4800 spriedumu ir oficiāli publicēti. 1938. gadā šim 
nolūkam izveidoja īpašu institūciju – Spriedumu biroju. Tieši Senāta Spriedumu biroja 
veikumu no 1939. gada vidus līdz 1940. gada nogalei pamatā atspoguļo digitalizētie 
dokumenti.

Latvijas Senāta dokumenti glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva 1535. fondā “Latvijas Senāts”. Kopumā fondā ir 71 384 glabājamās 
vienības, kas ierakstītas 17 uzskaites sarakstos. Lielākā daļa fondā esošo dokumentu 
ir Senāta izskatītās lietas, tāpat saglabājušies spriedumi, tēzes, lietu reģistri, protokoli 
u.c. Tātad līdz mūsdienām ir nonācis visai pilnīgs Senāta dokumentārais mantojums, 
kas varētu būt ļoti noderīgs plašam pētnieku lokam. Tomēr fonda uzziņu sistēma 
neveicina tā izmantošanu. Lielākā daļa uzskaites sarakstu (aprakstu) ir Senāta 
lietvedībā veidotie izspriežamo lietu reģistri vai Senāta arhīvam nodoto lietu saraksti. 
Lietas tajos ierakstītas hronoloģiskā kārtībā, nav alfabētisko rādītāju vai kāda cita 
uzziņu aparāta. Līdz ar to, ņemot vērā apjomus, konkrētas informācijas meklēšana 
šajā fondā ir ļoti laikietilpīgs process. 
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Digitālās dokumentu kopas “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos, 1918–1940” prezentācijas 
pasākums. No kreisās: LNA direktores vietniece Ingūna Slaidiņa, LNA direktore Māra Sprūdža un 

LR Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. 2016. gada 18. marts. R. Zvejnieces foto

LNA direktore Māra Sprūdža pateicas Zinaīdai Indrūnai par sadarbību digitālās kopas tapšanā. 
2016. gada 18. marts. R. Zvejnieces foto



197arhīvu dzīve

Jau ilgāku laiku Latvijas Valsts vēstures arhīva lasītavā 1535. fonda “Latvijas Senāts” 
dokumentus pēta Latvijas Republikas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski 
analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaīda  Indrūna. 
2015. gada sākumā Latvijas Nacionālais arhīvs saņēma Augstākās tiesas lūgumu 
atbrīvot no samaksas par kopiju izgatavošanu Z. Indrūnas atlasītos fonda dokumentus. 
Augstākā tiesa norādīja, ka Latvijas Senāta materiāli satur vērtīgu nepublicētu 
informāciju, kas nepieciešama tiesas spriešanā, lai nodrošinātu Senāta spriedumos 
un tēzēs esošo juridisko atziņu pārmantojamību un izmantošanu judikatūras darbā. 
Normatīvais regulējums nedeva iespēju atbrīvot tiesu no maksas par dokumentu 
kopiju izgatavošanu, tomēr, saprotot, ka Latvijas Senāta dokumenti varētu būt 
nozīmīgi un interesanti ne tikai Augstākajai tiesai, bet arī citām tiesu varas institūcijām 
un visplašākajai juristu sabiedrībai, arhīvs piedāvāja šos dokumentus digitalizēt un 
publicēt tos internetā. Tā aizsākās Latvijas Nacionālā arhīva un Augstākās tiesas 
sadarbība dokumentu digitalizācijas projektā “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos, 
1918–1940”.

Projekts ilga no 2015. gada marta līdz 2016. gada martam, tā ietvaros digitalizētas 
un internetā publicētas Spriedumu biroja tēzes tiesu darbības jautājumos, Civilā 
kasācijas departamenta, Administratīvā departamenta un Kriminālā kasācijas 
departamenta 1939. un 1940. gada spriedumi, Apvienotās sapulces spriedumi u.c. 
dokumenti (kopumā 3500 lapas). 

Projektā piedalījās Augstākās tiesas pārstāve Zinaīda Indrūna un vairāku Latvijas 
Nacionālā arhīva struktūrvienību darbinieki. Z. Indrūna veica arhīva fonda izpēti un 
dokumentu atlasi digitalizācijai, izstrādāja to sistematizāciju un sagatavoja dokumentu 
kopas priekšvārdu. Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļa 
sagatavoja dokumentus digitalizācijai, Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departaments digitalizēja dokumentus, Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbinieks 
Ainars Mazvērsītis veica datubāzes web tehnisko izstrādi, Latvijas Valsts arhīva 
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas darbinieks Guntis Švītiņs izstrādāja 
web dizainu. 

Dokumentu kopa atrodama Latvijas Nacionālā arhīva portāla sadaļā “Virtuālās 
izstādes un digitālie resursi” izvēlnē “Digitalizētie dokumenti”.

Latvijas Senāta spriedumi nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās, tie ir ņemami 
vērā tiesību normu iztulkošanā, lai nodrošinātu likumu vienveidīgu piemērošanu. 
Līdz ar to arī šis nelielais ieguldījums to pieejamības uzlabošanā ir ievērības vērts. 

Ingūna Slaidiņa
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apmāCĪBas kuRsi latvijas naCionālā aRHĪva 
jaunajiem DaRBiniekiem

Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNA) administrācija 2015. gadā organizēja 
jauno darbinieku apmācību jeb profesionālās pilnveides kursus. Kursu nepieciešamību 
noteica valsts arhīvu sistēmā veiktā reorganizācija – LNA izveide, kad pēc strukturālām 
pārmaiņām piecu gadu laikā arhīvā pieņēma ap 100 jauno darbinieku. Lai paplašinātu 
viņu redzesloku un atbalstītu profesionālo izaugsmi, izveidojās akūta nepieciešamība 
organizēt šo darbinieku apmācību. Kaut arī, pieņemot darbā konkrētajā amatā, 
darbinieks tiek apmācīts, no viņa prasa sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām un 
ievērot LNA metodiskās prasības, bet LNA regulāri organizē speciālistu apmācības 
seminārus, tomēr, skaidrojot pārmaiņas normatīvajos aktos, lokālas apmācības 
un semināri nedod vispārēju priekšstatu par arhīva darbības virzieniem. Rezultātā 
darbinieks, bieži vien labi pārzinot savu darbu, nemaz neorientējas pārējo speciālistu 
darbā. Lai kvalitatīvāk veiktu savu darbu, darbiniekam jāpārzina arī citu kolēģu darba 
specifika, jo darba virzieni ir ļoti saistīti cits ar citu. Apmācības uzsākšanu veicināja arī 
nepārtrauktā sabiedrības pieprasījuma mainība un informācijas tehnoloģiju attīstība. 

Kursi LNA noritēja laika periodā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada maijam. 
Šajā laikā speciālisti dalībniekiem nolasīja 15 lekcijas un organizēja ekskursijas LNA 
struktūrvienībās – Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA), Latvijas Valsts 
arhīvā (turpmāk LVA), Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā (turpmāk 
LVKFFDA), Personāla dokumentu valsts arhīvā (turpmāk PDVA) un Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamentā (turpmāk DPSD). Kursu nobeigumā tā 
dalībnieki kārtoja ieskaiti. Kursu lektori bija gan LNA vadītāji – direktore Māra 
Sprūdža, vietnieki Gatis Karlsons un Ingūna Slaidiņa, gan filoloģijas doktors Valdis 
Rūsiņš, Daugavpils Universitātes profesors Aleksandrs Ivanovs, kā arī LNA vadošie 
speciālisti – PDVA direktore Gita Gorbunova, Izziņu un dokumentu izmantošanas 
nodaļas vadītāja Digna Bērze, LVA speciālists Guntis Švītiņš un LNA speciāliste Antra 
Mazūra. 

Lai parādītu, kā notiek LNA mērķu realizēšana darbinieku, materiālu, finanšu un 
informācijas resursu optimizācijas procesā un profesionālajā darbībā, kursus uzsākot, 
dalībniekus iepazīstināja ar LNA un arhīvu darba menedžmentu. Atsevišķā lekcijā 
dalībniekus iepazīstināja ar vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentiem – 
“Arhīvu nozares stratēģija 2015.–2020. gadam. Dokumentu un arhīvu pārvaldība. 
Nacionālais dokumentārais mantojums”, kurā ir noteikti arhīvu nozares mērķi 
un prioritātes laika periodam līdz 2020. gadam. Stratēģija izstrādāta līdztekus 
“Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam “Radošā Latvija”” un balstoties 
arī uz citiem LR un ES līmeņa politikas plānošanas dokumentiem. Lekcijas ietvaros 
apskatīja arhīvu nozares virsmērķi, tā sasniegšanai noteiktās prioritātes un rīcības 
virzienus. 
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Kursu dalībniekus iepazīstināja ar arhīvniecību un arhīviem Latvijā pirms 1991. 
gada – par senākiem arhīviem Latvijas teritorijā un par to likteņiem. Dalībniekiem bija 
interesanti uzzināt, ka Rīgas arhibīskapijas un domkapitula arhīva (13. gs.–1566. g.) 
dokumenti glabājas Polijā, Livonijas ordeņa arhīva dokumenti (1237.–1561. g.) atrodas 
Zviedrijā, Rīgas Lielās (Sv. Marijas) ģildes arhīva dokumenti (1354.–1939. g.) glabājas 
LVVA. Viņus iepazīstināja ar viduslaiku un agro jauno laiku arhīvniecības iezīmēm 
Latvijas arhīvniecībā, ar arhīviem Latvijas teritorijā 16.–18. gs. un to likteņiem, ar 
Latvijas arhīviem Krievijas impērijas posmā, ar arhīviem Latvijas Republikā un 
Latvijas arhīviem padomju okupācijas periodā. 

Divās kursu lekcijās nolasīja un ar kursu dalībniekiem pārrunāja paradigmas maiņu 
arhīva teorijā, apsprieda jautājumus par arhīva teoriju un arhīva metodoloģiju, par 
arhīvniecības starpdisciplīnām. Kursu dalībniekus iepazīstināja ar Fernandas Ribeiro 
(Portu universitātes profesore, Portugāle) uzskatiem par arhīvzinātnes attīstību 
20.–21. gs., ka jaunā paradigma skata arhīvzinātni kā lietišķu nozari informācijas 
zinātnes ietvaros un nepārprotami definē tās izpētes objektu – arhīvu, kas saprotams 
kā informācijas sistēma, un tās zinātniskās izpētes metodes. Kursantus iepazīstināja 
arī ar Terija Kuka (Kanādas pētnieks, arhīvists) teoriju par arhīvzinātnes attīstību 
postmodernismā, par arhīvista lomas maiņu informācijas tehnoloģijas straujas 
attīstības laikmetā, par to, kas ir arhīvzinātne un vai tāda vispār pastāv, par izmaiņām 
arhīvistu domāšanā, kā arī ar interneta resursiem arhīvniecības jautājumos, aicinot 
viņis aktīvi izmantot pašizglītošanās nolūkos.

Kursu cikla ietvaros divas lekcijas bija veltītas dokumentu un arhīvu pārvaldības 
organizācijai institūcijās, svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbu 
ar institūcijām, un LNA uzkrāšanas politikai, skaidrojot dokumentu arhīviskās 
vērtības noteikšanas kritērijus un metodes, ko arhīvisti lieto, nosakot dokumenta 
arhīvisko vērtību. Bija aplūkota valsts pārvaldes principu izmantošana dokumentu 
izvērtēšanā, kā arī darbs ar elektroniskiem dokumentiem un informācijas sistēmām. 

Profesionālās pilnveides kursos divas lekcijas speciālisti tā dalībniekiem nolasīja 
par dokumentu saglabāšanas jautājumiem. Lekcijās izskatīja dokumentu saglabāšanas 
politiku un stratēģijas izstrādes posmus, dokumentu preventīvās saglabāšanas 
(aizsardzības) aspektus un dokumentu uzskaiti. Lektori iepazīstināja kursu dalībniekus 
ar datu vidēm un informācijas nesējiem arhīvos, īpašu stāstu veltot tādai datu videi kā 
papīrs, skaidrojot arī apkārtējās vides ietekmi dokumentu saglabāšanā.

Divas lekcijas kursos bija veltītas dokumentu pieejamības jautājumiem: dokumentu 
pieejamības likumiskajiem aspektiem un arhīva uzziņas līdzekļu nodrošinātām 
pieejamības iespējām, metodoloģiju un arhīva darba veidiem uzziņu sistēmas 
radīšanā. Īpašu uzmanību šajā lekciju blokā pievērsa uzziņu sistēmas veidošanai valsts 
vienotajā automātiskajā informācijas sistēmā. 

Atsevišķa lekcija kursos bija nolasīta par arhīva dokumentu izmantošanas 
jautājumiem. Lektore kursu dalībniekus iepazīstināja ar LNA dokumentu fondu, ar 
dokumentu izmantošanas veidiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kas jāievēro 
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pasākums latvijas valsts vēstuRes aRHĪvā 
“jūliuss DēRings un BieDRĪBa”

Viena no pirmajām zinātniskajām biedrībām Baltijā, kas apvienoja eksakto un 
humanitāro zinātņu pārstāvjus un aizsāka pētījumus dažādu pētījumus zinātņu 
nozarēs, bija Kurzemes literatūras un mākslas biedrība (Kurländische Gesellschaft 
für Literatur und Kunst; 1815–1939). Lai gan oficiāli biedrība dibināta 1815. gada 
23. novembrī, biedrības faktiskā izveidošanās norisinājās līdz 1817.  gadam, 
proti, tās statūti izstrādāti un apstiprināti 1816. gadā, dibināšanas sapulce notika  
1817. gada 6. jūnijā, bet pirmā atklātā biedrības sēde – 16. jūnijā.

Biedrības darbības mērķi statūtos formulēti šādi: “Biedrībai jākalpo par vienojošo 
posmu visiem tiem, kuri vēlas būt lietas kursā par literatūras un mākslas sasniegumiem 
un paši kalpot šo sasniegumu kaldināšanā. Biedrība arī vēlas veicināt literatūras un 
mākslas draugu Kurzemē iepazīšanos ar mākslas darbiem, kas šajās jomās radīti 
ārzemēs [..]. Visbeidzot tā centīsies iepazīstināt sabiedrību ar ikdienā derīgiem 
izgudrojumiem un atklājumiem un cīnīsies pret kaitīgiem aizspriedumiem.”1

dokumentu pieejamības un izmantošanas jomā. Īpašu uzmanību lektore pievērsa 
klientu pieprasījumiem, stāstot gan par klientu konsultēšanu un par pieprasījumu 
izpildes organizēšanu, gan par izziņām, ko sagatavo LNA speciālisti pēc klienta 
pieprasījuma. Lekcijā aplūkoja arī LNA lasītavu sniegtos pakalpojumus. 

Apmācības vienu lekciju organizatori ieplānoja arhīvpedagoģijai un izglītojošam 
darbam arhīvā. Lekcijas laikā bija sniegts ieskats arhīvpedagoģijā, veikts salīdzinājums 
ar muzeju pedagoģiju, aplūkots šis darbības veids citu valstu arhīvos, citu arhīvu 
izglītojošie portāli, online rīki un aktivitātes vēstures apguvei, pārmaiņas izglītībā un 
arhīvpedagoģijas loma un iespējas pārmaiņu sekmēšanai izglītībā. Lekcijas kontekstā 
dalībniekus iepazīstināja ar vienu no Latvijas valsts simtgades projektiem “Latvijas 
skolas soma”. 

Pēdējo lekciju kursu rīkotāji veltīja arheogrāfijai. Lekcijā deva īsu ieskatu 
arheogrāfijas vēsturē no 15. gs. līdz mūsdienām, stāstīja par jaunākām tendencēm 
arheogrāfijas attīstībā, par arheogrāfiskām organizācijām, par arhīva dokumentu 
publikāciju tipoloģiju, par dokumentu/avotu atlasi publicēšanai un atlases kritērijiem.

Mācībās piedalījās 34 arhīva speciālisti no LVVA, LVA, LVKFFDA, PDVA, 
IDAPD, DPSD un no trim zonālajiem valsts arhīviem. Kursu dalībnieku vidū bija 
dokumentu saglabāšanas un dokumentu aprakstīšanas speciālisti, specialisti, kas 
strādā ar institūcijām, sagatavo arhīva izziņas un apkalpo lasītājus, un speciālisti, kas 
nodarbojas ar LNA dokumentu popularizēšanu. 

Realizētās mācību programmas darba rezultāts ir ieguldījums LNA darba 
efektivitātes paaugstināšanā. 

Vera Guzanova 
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Pasākums Latvijas Valsts vēstures arhīvā “Jūliuss Dērings un biedrība”. 2016. gada 28. aprīlis. 
Izstāde “Kurzemes kultūrai un mākslai veltīts mūžs: Jūliuss Dērings (1818–1898)”. O. Jansona foto

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža dāvina Jūliusa Dēringa atmiņu krājumus 
Rundāles pils muzeja direktoram Dr. art. h. c. Imantam Lancmanim. No kreisās: J. Dēringa atmiņu 

krājuma redaktore Ilze Antēna, LVVA direktora vietniece zinātniskajā darbā Dr. hist. Valda 
Pētersone, Rundāles pils muzeja direktors Dr. art. h. c. Imants Lancmanis un J. Dēringa atmiņu 

krājuma tulkotāja Valda Kvaskova. O. Jansona foto
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1818. gada 6. februārī Kurzemes literatūras un mākslas biedrība pēc Johana Frīdriha 
Rekes (Recke; 1764–1846) ierosinājuma nolēma dibināt Kurzemes provinces muzeju. 
Šā paša gada 3. oktobrī tika pieņemti muzeja statūti, un Baltijas ģenerālgubernators 
marķīzs F. Pauluči (Paulucci) tos apstiprināja 8. novembrī. Saskaņā ar statūtiem 
muzejam bija “jākļūst par bagātu krātuvi visam tam, kas Kurzemē radīts agrāk un 
tagad mākslas un zinātnes jomā, lai tiktu apkopots un izlikts publiskai aplūkošanai 
viss šīs zemes pilsoniskās, garīgās un fiziskās dzīves cikls”2.

Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšanas 200. gadadienu dažādas 
kultūras un zinātnes institūcijas atzīmēja 2015. gadā, un šī jubileja bija iekļauta arī 
UNESCO svinamo dienu kalendārā. Kurzemes provinces muzeja 200. jubileju 
svinēsim 2018. gadā. 

Par godu šīm jubilejām Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
(LVVA) pirms ilgāka laika bija iesākts projekts – ilggadējā Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības un Kurzemes provinces muzeja sekretāra, ievērojamā portretista 
un mākslas vēsturnieka Jūliusa Dēringa (1818–1898) atmiņu krājuma “Was ich nicht 
gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben” / “Ko es nekad negribētu 
aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves” zinātniskas publikācijas sagatavošana. Projekts 
noslēdzās 2016. gadā ar J. Dēringa atmiņu izdošanu divos sējumos – oriģinālā vācu 
valodā un tulkojumā latviešu valodā – žurnāla “Latvijas  Arhīvi” sērijā “Vēstures 
avoti”.  

Atzīmējot projekta noslēgumu, šā gada 28. aprīlī Latvijas Nacionālais arhīvs un 
Latvijas Arhīvistu biedrība Latvijas Valsts vēstures arhīvā rīkoja pasākumu, veltītu 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšanas 200. gadadienai un Jūliusa 
Dēringa nozīmīgajam ieguldījumam Kurzemes kultūras un mākslas dzīvē – “Jūliuss 
Dērings un biedrība”. Pasākumu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Gleznotājs, kultūras vēsturnieks un mākslas pedagogs J. Dērings dzimis Drēzdenē 
1818. gada 31. augustā skrodera ģimenē, mācījās Saksijas Karaliskajā mākslas 
akadēmijā, bet no 1838. līdz 1844. gadam radošās prasmes pilnveidoja gleznošanas 
profesora Eduarda Bendemana (Bendemann; 1811–1889) darbnīcā. 1845.  gada 
26. novembrī / 8. decembrī J. Dērings, sekojot Drēzdenē iepazītu kurzemnieku, 
galvenokārt Jūlijas fon Kleinas (Klein; 1799–1873), dzimusi Groške (Groschke), 
uzaicinājumam, ieradās Jelgavā, lai pasniegtu privātstundas zīmēšanā un gleznošanā 
Kurzemes muižnieku un turīgu Jelgavas birģeru ģimenēs. 1847. gadā J. Dērings 
apprecējās ar savu tautieti Luīzi Veku (Weck; 1821–1885) no Drēzdenes, un viņu 
ģimenē piedzima trīs bērni, no kuriem tikai dēls Manfrīds pārdzīvoja vecākus.

Drīz pēc ierašanās Jelgavā J. Dērings kļuva plašās sabiedrības aprindās iecienīts 
portretists, kā arī saņēma pasūtījumus altārgleznu radīšanai Kurzemes un Lietuvas 
baznīcām. Viņš zīmēja un gleznoja ne tikai savus draugus, paziņas un laikabiedrus, 
bet radīja arī daudz portretu Kurzemes muižnieku “senču galerijām”, kas historisma 
laikmetā bija ļoti iecienītas. Šie portreti tapuši, gan kopējot senus oriģinālus, gan 
gleznojot tā sauktos fantāzijas portretus. Piemēram, fon Hānu dzimtas pilis un kungu 
mājas agrāk greznoja ap 40 J. Dēringa gleznotu portretu, tikpat daudz ģīmetņu bija 
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Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža dāvina Jūliusa Dēringa atmiņu krājumus 
Herdera institūta Mārburgā dokumentu krātuves vadītājam Dr. Pēteram Versteram (Wörster).  

O. Jansona foto

Iepazīšanās ar izstādi. No kreisās: Dr. hist. Muntis Auns un Bauskas pils muzeja direktors  
Māris Skanis. O. Jansona foto
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fon Firksu dzimtas īpašumā, savukārt fon Bēru dzimtas pārstāvjus viņš portretēja  
34 reizes. J. Dēringa mūža veikums ir 1106 portreti, 23 altārgleznas un trīs vēsturiskā 
žanra darbi, taču no viņa mākslinieciskā mantojuma saglabājusies vien niecīga daļa. 

Daudzu gadu garumā J. Dērings strādāja par zīmēšanas un kaligrāfijas skolotāju 
Jelgavas ģimnāzijā (1859.–1890. g.) un citās Jelgavas mācību iestādēs. Ar savu 
sabiedrisko un radošo darbu J. Dērings sekmēja līdzpilsoņu izglītošanu, kā arī 
kultūras un mākslas izaugsmi Kurzemē. Lai gan J. Dēringa dzīve ritēja vāciskā vidē, 
viņš interesējās arī par latviešu tradīcijām, kultūru un valodu. 

1857. gadā J. Dērings kļuva par Kurzemes literatūras un mākslas biedrības biedru. 
1859. gadā viņu ievēlēja par bibliotekāra palīgu, bet 1860. gadā – par bibliotekāru. 
Laikā no 1865. līdz 1893. gadam J. Dērings pildīja gan biedrības, gan Kurzemes 
provinces muzeja pastāvīgā sekretāra pienākumus. Pamatoti varam uzskatīt, ka, 
pateicoties viņa ieguldījumam, 19. gs. vidū apsīkusī biedrības darbība atjaunojās – 
turklāt ievērojami augstākā līmenī. Biedrības sēdēs J.  Dērings nolasīja vairāk nekā 
100 referātu par arheoloģijas, etnogrāfijas, mākslas un kultūras vēstures tēmām, kas 
publicēti viņa paša rediģētajā biedrības izdevumā “Sitzungsberichte der Kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst”. J. Dērings miris Jelgavā 1889. gada 26. septembrī. 

Pasākuma “Jūliuss Dērings un biedrība” programmā bija trīs daļas. Vispirms viesi 
un arhīva darbinieki noklausījās trīs referātus. Dr. Pēters Versters (Wörster), Herdera 
institūta Mārburgā (Vācija) dokumentu krātuves vadītājs, runāja par tēmu “Jūliuss 
Dērings un Kurzemes provinces muzeja jaunieguvumu un kolekciju katalogi”. Šo 
katalogu oriģināli, ko 1939. gadā no Jelgavas pārvietoja uz Valsts arhīvu Rīgā, kara laikā 
zuduši, bet Herdera institūtā Mārburgā pētniekiem ir pieejami pieci sējumi Kurzemes 
provinces muzeja katalogu kopiju, kuros reģistrēti vairāk nekā 10  000 kultūras, 
mākslas u.c. objektu. Šīs kopijas izgatavotas Rīgā 1940. gadā sakarā ar vācbaltiešu 
izceļošanu. Katalogi sniedz ieskatu sarežģītajā muzeja kolekcijas veidošanas darbā, 
bieži tur atrodamas norādes par attiecīgo priekšmetu dāvinātājiem, deponētājiem, 
pārdevējiem u.tml. Doktors P. Versters referātā uzsvēra, ka ļoti svarīga būtu šo katalogu 
publicēšana, lai varētu identificēt mākslas darbus un priekšmetus, kas, iespējams, 
vēl saglabājušies dažādos Polijas muzejos, kā arī Latvijā vai privātīpašumā Vācijā, 
un tādējādi rekonstruēt Kurzemes kultūrvēsturisko ainu. Īpaši nopelni šo katalogu 
tapšanā bijuši J. Dēringam, kurš strādāja pie to sastādīšanas no 1865. līdz 1893. gadam. 

Rundāles pils muzeja direktora Dr. art. h. c. Imanta Lancmaņa referāts “Ko mēs 
bez Jūliusa Dēringa nezinātu” bija veltīts J. Dēringa veikumam mākslas vēstures 
jomā. Nozīmīgs, bet vēl pietiekami neizpētīts un nenovērtēts mākslas vēstures avots 
ir J.  Dēringa manuskripts trīs sējumos “Ostbaltisches Künstler-Lexikon” (“Baltijas 
mākslinieku leksikons”), kā arī vēl četri sējumi – materiālu krājums minētajam 
leksikonam. J.  Dērings savulaik informējis, ka viņa mākslinieku leksikonā ir 900 
šķirkļu. J. Dēringa savāktos datus, tos papildinot un precizējot, izmantojis Vilhelms 
Neimans (Neumann) darbā “Lexikon baltischer Künstler” (“Baltijas mākslinieku 
leksikons”). I. Lancmanis uzsvēra, ka J. Dēringa atmiņu krājumos un nepublicētajās 
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Pasākuma vadītājs Dr. hist. Gvido Straube un Herdera institūta Mārburgā dokumentu krātuves 
vadītājs Dr. Pēters Versters (Wörster) pirms lekcijas. O. Jansona foto

Herdera institūta Mārburgā dokumentu krātuves vadītāja Dr. Pētera Verstera (Wörster) lekcija. 
O. Jansona foto
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dienasgrāmatās atrodamie arhitektūras pieminekļu un citu mākslas objektu attēli 
sniedz mākslas vēsturniekiem informāciju, kas nekur citur nav atrodama, turklāt 
daudzi no šiem pieminekļiem jau sen ir iznīcināti. Interesanti bija uzzināt, ka Rundāles 
pils muzejā glabājas kādas kapa plāksnes fragments, ko J. Dērings attēlojis 1874. gada 
dienasgrāmatā, rakstot par Sēlpils kapsētā redzētajiem pieminekļiem, un atzīmējis, 
ka viens plāksnes stūris ir atšķēlies. I. Lancmanis arī atzīmēja faktu, ka J. Dērings ir 
pirmais, kas darījis mums zināmu Vecauces pils projekta autora vārdu, proti, tas ir 
Berlīnes arhitekts Frīdrihs Augusts Štīlers (Stüler; 1800–1865).

Mākslas vēsturniece Edvarda Šmite, kas devusi nozīmīgu ieguldījumu J. Dēringa 
daiļrades izpētē un publicējusi savas atziņas un vērtējumus vairākos rakstos un 
esejās, runāja par tēmu “Latvijas 19. gadsimta kultūras vēsture un Jūliusa Dēringa 
(1818–1898) mantojums”. Viņa uzsvēra J. Dēringa personības lomu ne tikai Jelgavas, 
bet arī visas Kurzemes mākslas un kultūras dzīvē, demonstrēja J. Dēringa zīmētos un 
gleznotos portretus, kā arī daudziem nezināmus J. Dēringa zīmējumus, kas glabājas 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. E. Šmite uzsvēra, 
ka J. Dēringa bagātā rakstiskā mantojuma apguve būtu nozīmīgs devums Baltijas 
19. gs. otrās puses kultūras vēstures izpētē, un šim darbam būtu jāapvieno dažādu 
pētnieku spēki ne vien Latvijā, bet arī kaimiņu zemēs.

Pasākuma otrajā daļā apmeklētāji varēja iepazīties ar izstādi “Kurzemes kultūrai 
un mākslai veltītas mūžs: Jūliuss Dērings (1818–1898)”. J. Dērings savā ziņā ir 
unikāla parādība mākslas vēsturē, jo līdzās savam radošajam un mākslas pedagoga 
darbam rūpīgi dokumentējis savu dzīvi un laikmetu dažāda veida manuskriptos, kas, 
neraugoties uz 20. gs. vēstures kolīzijām, visai lielā apjomā saglabājušies līdz mūsu 
dienām. Šos materiālus, kas ir nozīmīgi kultūras vēstures avoti, viņš mūža nogalē 
uzdāvināja Kurzemes provinces muzejam, bet mūsdienās tie glabājas Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā, Kurzemes literatūras un mākslas un Kurzemes provinces muzeja 
fondā nr. 5759. Daļa no tiem bija eksponēti septiņās izstādes vitrīnās.

J. Dēringa personisko dokumentu vidū atrodama viņa ceļojuma pase, kas izsniegta 
Drēzdenē 1845. gada 19. maijā, ar dzimšanas apliecības norakstu un ārējā izskata 
aprakstu, studiju laika liecības un atļaujas apmeklēt nodarbības Mākslas akadēmijā 
un profesora E. Bendemana darbnīcā. Piemiņai J. Dērings visu mūžu bija glabājis arī 
Drēzdenes Mākslas akadēmijas studiju plānu 1832./33. gada ziemas semestrim un 
akadēmijā saņemtos apbalvojumus.

Plašāko grupu J. Dēringa rakstiskā mantojuma vidū veido viņa dienasgrāmatas. 
Lai gan daļa dienasgrāmatu ir zudusi, arhīvā joprojām glabājas vairāk nekā 30 
dienasgrāmatu sējumu. Savās atmiņās J. Dērings atzīmējis, ka dienasgrāmatas sācis 
rakstīt jau 1837. gada rudenī, tātad 19 gadu vecumā. Telegrāfiskā stilā viņš tajās 
atzīmēja dienas notikumus, paveiktos darbus, kā arī laika apstākļus. Pēdējais ieraksts 
J.  Dēringa dienasgrāmatā datēts 1897. gada 23. aprīlī, tātad tās aptver gandrīz 60 
viņa dzīves gadu. Dienasgrāmatu ierakstus papildina J. Dēringa skices un zīmējumi, 
galvenokārt par ceļojumos redzēto.
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Izmantojot dienasgrāmatās uzkrāto informāciju, Jūliuss Dērings laikā no 1857. līdz 
1866. gadam uzrakstīja atmiņu krājumu “Was ich nicht gern vergessen möchte oder 
Erinnerungen aus meinem Leben” / “Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no 
manas dzīves” piecos sējumos, kur atainoja savu dzīvi līdz 1860. gadam. Diemžēl 
atmiņu pirmais sējums par mākslinieka jaunību Drēzdenē arhīvā nav saglabājies. 
Izstādes centrālajā vitrīnā bija skatāmi gan J.  Dēringa atmiņu oriģināli, gan arhīva 
publicētie sējumi. J. Dēringa atmiņu II sējuma 2. un 3. daļa ir viņa ceļojuma apraksti 
uz Itāliju un Franciju 1852. gadā, ko papildina autora zīmēti arhitektūras pieminekļu 
attēli.

Līdzās J. Dēringa Baltijas mākslinieku leksikona sējumiem izstādē bija aplūkojama 
arī viņa “Darbu burtnīca” – nozīmīgs avots mākslinieka daiļrades izpētē. J. Dēringa 
darbību mākslas pedagoģijas jomā ataino “Zīmēšanas stundu burtnīca”. Par šo 
burtnīcu tapšanu J. Dērings rakstījis 1856. gada atmiņās: “Abu burtnīcu aizpildīšana 
no iesākumiem līdz jaunākajam laikam prasīja diezgan daudz darba un laika, jo 
ierakstīju tur visus manis radītos portretus un visas pasniegtās stundas – nācās pielikt 
daudz pūļu, lai visus datus sameklētu dienasgrāmatās.”3

Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā un Kurzemes provinces muzejā 
J.  Dērings aktīvi darbojās no 1857. gada. Atsevišķā vitrīnā varējām iepazīties ar 
dokumentiem, kas ataino biedrības dibināšanu un darbību. Daudzie J. Dēringa 
rokas rakstītie biedrības sēžu protokoli, no kuriem izstādē ir parādīta tikai neliela 
daļa, apliecina J. Dēringa lielo ieguldījumu biedrības un muzeja darbā. Muzejam 
veltītajā vitrīnā apkopotie dokumenti īsumā iepazīstināja apmeklētājus ar muzeja 
vēsturi. 

Svarīga biedrības un muzeja sastāvdaļa bija bibliotēka, turklāt jāatzīmē, ka sākot-
nēji pastāvēja divas atsevišķas bibliotēkas. Pirmajā biedrības publikācijā – 1819. gadā 
izdotajā “Jahresverhandlungen” 1. sējumā bibliotēka nav minēta, bet tajā atrodams 
saraksts ar biedrībai un muzejam dāvinātiem 69 iespieddarbiem ne vien vācu, bet 
arī latviešu un krievu valodā. 1822. gadā izdotajā 2. sējumā minēts, ka 1818.  gada  
6. augustā dibināta biedrības bibliotēka, un tās pamatu veido kambarkunga Teodora 
fon der Ropa (Ropp) dāvinātais krājums. Šajā ziņojumā atsevišķi minēta arī Kurzemes 
provinces muzeja bibliotēka. Vēl 1879. gadā biedrības sēžu protokolos ir ziņas par 
divām atsevišķām bibliotēkām, taču vēlāk tās apvienotas. 1917. gadā bibliotēkā bija 
40 000 sējumu.

Izstādes pēdējā vitrīnā bija aplūkojami biedrības un muzeja bibliotēku katalogi, 
kuru tapšanā lielāko darbu ieguldījis J. Dērings. 1866. gadā, rakstot atmiņas par darba 
uzsākšanu bibliotekāra amatā 1860. gadā, viņš atzīstas: “Vispār es bibliotēkai esmu 
upurējis tik daudz darba, ka neviens cilvēks to nespēj iedomāties, un bieži klusībā sev 
pārmetu, ka pārāk daudz laika esmu atņēmis savam galvenajam darbam. [..] Vairāku 
gadu garumā es katalogu rakstīju gandrīz viens pats jeb, patiesību sakot, tik tiešām 
viens pats. Arī ikdienas darbus – ienākušo rakstu un izsniegto grāmatu reģistrāciju – 
es lielākoties veicu pats.”4
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Izstādē bija skatāmi arī trīs J. Dēringa gleznoti fon Bēru (Behr) dzimtas pārstāvju 
portreti, kas deponēti no Rundāles pils muzeja. Šie portreti ir Dorotejas baronietes 
fon Bēras dāvinājumi Rundāles pils muzejam. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs atbalstīja LVVA rīkoto izstādi ar J. Dēringa draugu – Jelgavas grāmatu izdevēja 
un tirgotāja Gustava Ādolfa Reiera (Reyher) un viņa sievas Frīderikes Reieres, dzimusi 
Langa (Lang) portretiem. Šie 1884. gadā gleznotie portreti ir J. Dēringa 1848. gada 
gleznu replikas. 

Ar J. Dēringa dzīvi un Kurzemes literatūras un mākslas biedrības vēsturi 
iepazīstināja arī divas izstādes planšetes, kuru noformējumam izmantotas Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzeja gravīru fotokopijas, J. Dēringa pašportreta foto no 
Herdera institūta Attēlu arhīva Mārburgā (Herder-Institut Marburg: Bildarchiv), kā arī 
J. Dēringa zīmējumi no viņa atmiņu krājuma.

Pasākumu noslēdza LVVA iedibinātajā sērijā “Vēstures avoti” izdoto J. Dēringa 
atmiņu krājumu “Was ich nicht gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem 
Leben / “Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves” prezentācija. 
Izdevumu veido divi sējumi – oriģināls vācu valodā (960 lpp.: il.) un tulkojums latviešu 
valodā (880 lpp.: il.), kas publicēti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, akciju sabiedrības 
“Latvijas Gāze” un fonda “Böckler-Mare-Balticum-Stiftung” finansiālu atbalstu.

Prezentāciju atklāja Latvijas Nacionālā arhīva direktores Māras Sprūdžas uzruna, 
uzsverot jaunās LVVA publikācijas vērtību Latvijas kultūras vēstures aspektā. Ar 
projekta realizācijas gaitu vairāku gadu garumā un problēmām, ko nācās pārvarēt, 
iepazīstināja LVVA direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone.

J. Dēringa atmiņas sniedz plašu ieskatu ne vien mākslinieka personīgajā dzīvē, 
bet arī Jelgavas un Rīgas birģeru un Kurzemes muižnieku sadzīvē, papildina mūsu 
zināšanas par vēstures un arhitektūras pieminekļiem Kurzemē un Vidzemē. 

Lielu uzmanību J. Dērings veltīja Jelgavas pilsētas un kultūras vēsturei. Viņš 
aprakstīja ievērojamākās celtnes, papildinot stāstījumu ar zīmējumiem un skicēm. 
J. Dērings plaši atainoja dažādus kultūras un izklaides pasākumus Jelgavā, kā arī savu 
līdzpilsoņu saviesīgo dzīvi, aprakstīja ģimeņu svinības, kad spēlēts teātris, uzvestas 
“dzīvās bildes”, daudz dziedāts un dejots.

Kā portretu gleznotājs J. Dērings bija iepazinies ar vairākām Kurzemes muižnieku 
dzimtām un ieguvis labus draugus arī šajās aprindās. Vairākkārt viņš viesojās savu 
darba devēju pilīs un muižās – Dundagā fon der Ostenu-Sakenu (Osten-Sacken) 
pilī, Cīravā pie fon Manteifelu-Scēges (Manteuffel-Szöge) ģimenes, fon Mēdemu 
(Medem) pilīs Elejā un Vecaucē u.c., aprakstīja šo muižu arhitektūru un gleznu 
kolekcijas. J. Dēringa vēstījumos daudz runāts arī par ikdienas norisēm un dzīves stilu 
šajās Kurzemes “muižnieku ligzdās”, kā arī par cilvēkiem, kurus viņš tur iepazinis. 
Aprakstus nereti papildina piļu fasāžu zīmējumi un plānu skices.

Tā kā J.  Dērings ik gadu devās uz Rīgu sakarā ar portretu pasūtījumiem, viņa 
atmiņās atrodami arī plaši Rīgas vēstures, arhitektūras, kultūras un mākslas dzīves 
apraksti. J.  Dērings bija liels teātra un operas cienītājs, un ikreiz, ierodoties Rīgā, 
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viņš apmeklēja teātri. Viņa atmiņās atrodamas ziņas par aktieriem un mūziķiem, kas 
19. gs. vidū strādāja Rīgā, par māksliniekiem, kas šeit ieradās viesizrādēs no dažādām 
Eiropas pilsētām.

J.  Dēringa dzīve ritēja vāciskā vidē, tomēr viņš interesējās arī par latviešu 
tradīcijām, kultūru un valodu, pētīja senos kulta pieminekļus. Ar savu sabiedrisko un 
radošo darbu J. Dērings sekmēja līdzpilsoņu izglītošanu, kā arī kultūras un mākslas 
izaugsmi Kurzemē.

Jūliusa Dēringa atmiņu krājumu īpašo vērtību lielā mērā nosaka to privātais 
raksturs, kas ļauj tos izmantot ne tikai mākslinieka personības un daiļrades izpētei, bet 
arī bīdermeijera laika cilvēku ikdienas dzīves un mentalitātes pētījumos. Plašais tēmu 
loks, kam autors pievērsies savās atmiņās, varētu ieinteresēt dažādu jomu pētniekus – 
vēsturniekus un mākslas vēsturniekus, ģenealogus un filologus.

J. Dēringa atmiņu izdevumus var iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, 
Slokas ielā 16, Klientu pieņemšanas kabinetā. Krājuma latviešu valodā cena 6 eiro, 
krājuma vācu valodā cena 9,90 eiro.

Valda Kvaskova

1 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 5759. f., 1. apr., 2. l.,  
5. lp.

2 Turpat, 29. lp.
3 Turpat, 2. apr., 1110. l., 167. lpp.
4 Turpat, 444. lpp.

latvijas valsts vēstuRes aRHĪva 
Ceļojošās izstāDes “kuRzemes un zemgales 

HeRCogs jēkaBs (1610–1681) un viņa laikmets” 
atklāšanas pasākums kanDavā 

Turpinot iesākto Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures izpēti un 
popularizēšanu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) 
darbinieki izveidojuši ceļojošu dokumentu izstādi, kas veltīta zināmākajam un 
vienlaikus mītiem visapvītākajam Kurzemes hercogam – Jēkabam Ketleram. 

Atšķirībā no citām reizēm izstāde ceļu pie skatītājiem aizsāka nevis arhīva telpās, bet 
jau uzreiz dodoties ceļā. Tās atklāšana Kandavas novada muzejā kļuva par notikumu, 
kas līdz ar citiem iekļauti Kandavas novada svētku programmā 2016. gada 27. maijā. 
Uz Kandavu devās arī Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, izstādes 
projekta vadītāja LVVA direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone, izstādes autore 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece un LVVA Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas galvenā arhīviste Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, 
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Hercogs Jēkabs. Nezināms mākslinieks. 17. gs. 70. gadi. Kopija Gripsholmas pilī Zviedrijā. 
Foto no Bauskas pils muzeja arhīva

kā arī minētās nodaļas vadītāja Gunta Minde un darbiniece Valda Kvaskova. Diemžēl 
pasākumā nevarēja būt klāt izstādes dizaina autore Baiba Šomase.

Atgādināsim, ka Kurzemes hercogs Jēkabs dzimis Kuldīgā 1610. gada 28. oktobrī. 
Viņa tēvs bija pirmā Kurzemes hercoga Gotharda jaunākais dēls Vilhelms (1574–
1640), māte – Prūsijas hercoga meita Sofija (1582–1610). Viņa mira no dzemdību 
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Hercoga Jēkaba zīmēta Durbes baznīcas projektskice. Kuldīga 1645. gada 22. decembris. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 437. l., 53. lp.
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komplikācijām, tāpēc kopš divu gadu vecuma princi audzināja mātes radi Vācijā. 
Kurzemē Jēkabs atgriezās 1624. gadā pēc tēvoča hercoga Frīdriha (1569–1642) 
aicinājuma. Prinča tēvs Vilhelms tobrīd dzīvoja trimdā Pomerānijā, jo pēc konflikta 
ar hercogistes muižniecību 1616. gadā bija zaudējis tiesības uz troni. Tā kā Frīdriha 
laulībā ar Pomerānijas-Volgastes princesi Elizabeti Magdalēnu (1580–1649) 
bērnu nebija, Frīdrihs panāca, ka 1633. gadā Polija–Lietuva atzina Jēkabu par 
troņmantnieku. 1638. gadā Jēkabs kļuva par hercoga Frīdriha līdzvaldnieku, bet 
1642.  gadā – par pilntiesīgu valdnieku. Jēkabs mēģināja nostiprināt hercoga varu, 
izmantojot ekonomiskos līdzekļus. Tādēļ jau kopš pirmajiem valdīšanas gadiem viņš 
mērķtiecīgi iesaistījās starptautiskajā komercijas tīklā, izvēršot tirdzniecību ar savu 
muižu ražojumiem un cenšoties novirzīt uz Kurzemi lielu daļu tranzīttirdzniecības, 
kas gāja no austrumu reģioniem. Jēkabs nenogurstoši veidoja savu floti, ierīkoja 
dažādu nozaru manufaktūras un iesaistījās pasaules kolonizācijas procesā. Taču visi 
viņa nodomi sabruka, bet uzņēmumi lielā mērā tika sagrauti, kad 1658.–1660. gadā 
hercogistes teritorijā norisinājās karadarbība un Jēkabs kopā ar ģimeni nonāca zviedru 
gūstā. Pēc atbrīvošanas hercogs atsāka savas aktivitātes, tomēr pirmskara līmeni vairs 
nesasniedza. Viņš mira 1681. gada 31. decembrī, atstājot savam vecākajam dēlam 
Frīdriham Kazimiram (1650–1698) nebūt ne to vienkāršāko politisko un ekonomisko 
mantojumu. 

Hercoga Jēkaba teju 40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par hercogistes 
“zelta laikmetu”, taču zinātnisku, vēstures avotos balstītu pētījumu par šo periodu 
joprojām ir ārkārtīgi maz. Latvijas vēstures tēlojumā diez vai atradīsies otra tāda 
tēma, kur patiesība būtu tik ļoti savijusies ar fantāzijām. Tādēļ, lai rosinātu zinātnisko 
interesi un turpinātu jau iepriekšējā izstādē “No hercoga Gotharda līdz hercogam 
Jēkabam” iesākto sabiedrības informēšanas darbu par Kurzemes hercogistes vēstures 
svarīgākajām un interesantākajām lappusēm, tapa veltījums hercogam Jēkabam – 
izstāde “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610–1681) un viņa laikmets”. Tajā 
iekļautie dokumenti sniedz ieskatu četrās 17. gs. vidus un otrās puses desmitgadēs, 
dodot iespēju katram interesentam izveidot pašam savu priekšstatu par šo laiku. 
Bagātīgais arhīva liecību krājums ļauj ne vien izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā 
valdnieka darbības jomām, bet arī ielūkoties hercoga ģimenes dzīvē un atsegt dažus 
viņa personības aspektus, padarot hercogu cilvēciski tuvāku un saprotamāku. Jo tieši 
cilvēciskais moments bieži vien ir tas, kas zinātniskos darbos paliek novārtā, padarot 
valdnieku par bezpersonisku tēlu. 

Izstādē bija rādīti gan zinātniskajā apritē jau iekļuvuši vēstures avoti, gan arī vērtīgi 
jaunatradumi, kas ļauj noskaidrot atsevišķus līdz šim nezināmus vēstures faktus. To 
vidū var minēt dokumentus, kas apliecina, ka pirmos kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja 
Liepājā. Savukārt 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobāgo salas karte 
un Gambijā, Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gs. 
vidus pieder pasaules nozīmes vēstures avotiem.
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Hercoga Jēkaba rīkojums Biržu manufaktūras rakstvedim un pašrocīga smilšu pulksteņa skice. 
Jelgava 1676. gada 20. decembris. LVVA, 554. f., 3. apr., 1798. l., 1., 2. lp.

Hercoga Jēkaba zīmogs ar hercogistes ģerboni. 1679. gads.
LVVA, 7363. f., 3. apr., 141. l. 
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Pasākumu Kandavas novada muzejā atklāja Latvijas Nacionālā arhīva direktores 
Māras Sprūdžas uzruna, kam sekoja ziņojumi par tēmu “Saviesīgā dzīve un izklaides 
hercoga Jēkaba laikā”. Mārīte Jakovļeva sniedza ieskatu Kurzemes hercogu galma 
sadzīvē 17. gadsimtā. Jāatzīmē, ka līdz šim nopietni pētījumi par Kurzemes hercogu 
galmu Ketleru dinastijas valdīšanas laikā (1562.–1737. g.) tikpat kā nav veikti. 
Pētniecisko darbu jūtami apgrūtina vēstures avotu fragmentārums un tas, ka daudzi 
dokumenti, kas satur informāciju par kultūras un sadzīves norisēm hercogistē, diemžēl 
nav datēti, līdz ar to rodas grūtības ar tās vai citas parādības attiecināšanu uz konkrētu 
laiku. Paradoksāli, ka avotos gandrīz nav sastopami vēstījumi par svētku svinēšanu 
Kurzemē, toties sīki aprakstīti hercogu bēru gājieni. Tāpat jāatzīmē, ka visi Ketleru 
dinastijas hercogi laulājās līgavu mītnes zemēs, bet Kurzemē par galveno svinību 
norises vietu 16.–17. gs. izmantoja Kuldīgas pili, kurp apņemtās sievas vispirms veda 
gan hercogs Gothards (1517–1587, valda no 1562. g.) un Vilhelms, gan Jēkabs un 
arī Frīdrihs Kazimirs. Vienīgi nav zināms, kurā pilī vispirms notika hercoga Frīdriha 
kāzu svinības. 

Ar iepriekšminēto problemātiku sasaucās Kandavas muzeja speciālista Agra Dzeņa 
priekšlasījumi par ēdienreizēm hercoga Jēkaba galmā, kā arī par uguņošanas mākslu 

LNA direktore Māra Sprūdža un pasākuma apmeklētāja, apskatot izstādi pie Kandavas muzeja. 
2016. gada 27. maijs. M. Jakovļevas foto
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Eiropas zemēs 17. gadsimtā. Neapšaubāmi, ka arī Kurzemes hercogistē savulaik bija 
populāri salūti un dažādi pirotehniski “brīnumi”, lai gan dokumentos ziņas par to ir 
vairāk nekā pieticīgas. Toties Eiropā saglabājies ne mazums pirotehnikas rokasgrāmatu 
un pamācību uguns figūru veidošanā. Tādējādi mūsdienu meistariem, kas mēģina 
atjaunot seno uguņošanas mākslu, ir zināms atspēriena punkts. 

Priekšlasījumiem sekoja izstādes “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610–
1681) un viņa laikmets” aplūkošana un Mārītes Jakovļevas stāstījums par izstādes 
planšetēs redzamajiem dokumentiem un svarīgākajiem notikumiem hercoga Jēkaba 
valdīšanas laikā. Vakara noslēgumā pasākuma dalībniekiem bija iespēja skatīt baroka 
laikmeta uguņošanas mašīnu darbībā un pašiem izbaudīt dzirksteļojošo figūru radīto 
burvību. 

 Mārīte Jakovļeva

ēkas un Cilvēku likteņi

Pirms 150 gadiem – 1866. gadā tika pieņemts Baltijas guberņu pagastu pašvaldību 
likums, kas noteica, ka muižu pagastu vietā izveidojamas pagastu zemnieku 
pašvaldības. Saskaņā ar jauno likumu zemnieki paši pilnībā atbildēja par nodokļu 
nomaksu, ceļu labošanu, veco un slimo aprūpi, algu noteikšanu, budžeta apspriešanu, 
pagasta skolas skolotāja ievēlēšanu. Likums noteica arī, ka ikvienam pagastam jābūvē 
sava pagasta māja.

Tikai 21 gadu pēc šī likuma izdošanas – 1887. gada 21. maijā likts Raunas Jaunās 
muižas pagastmājas pamatakmens, klātesot Raunas Jaunās muižas dzimtkungam 
Nikolajam fon Panderam, viņa laulātajai draudzenei Matildei Johannai, pagasta 
vecākajam Pēterim Bērziņam un gandrīz visiem pagasta gruntniekiem. Ēkas pamatos 
sudraba lādē atstāts vēstījums nākamajām paaudzēm “Dažas ziņas”. 

Pirms dažiem gadiem, kad kādreizējā pagastmāja bija jau uz sabrukšanas robežas, 
sudraba lādi ar šo vēstījumu ēkas pamatos sameklēja kāds jaunraunietis un pārdeva 
to otram jaunraunietim. Pateicoties šiem kungiem, vēstījuma kopija nonāca arī Cēsu 
vēstures un mākslas muzeja krājumā, un mēs varam uzzināt ne tikai par grūtībām, kas 
tikušas pārvarētas līdz pagastnama pamatakmens likšanai, bet arī par Raunas Jauno 
muižu, lielkungu labvēlību un gādību, pagasta vēsturi, skolu un pagasta sadzīvi. 

Pagastā bijušas 1200 dvēseles, kādas 100 no tām pareizticīgās, pārējās evaņģēliskās 
Lutera ticības. Pagasta ļaudis atzīti par rūpīgiem un strādīgiem, tomēr ne visi no 
viņiem bijuši saticīgi. Par katru svarīgu vai mazāk svarīgu lietu tapušas sūdzības un 
tiesu procesi.

Vēstījuma gala vārdā teikts: “Un, ja šis raksts top kādreiz lasīts no vēlākām 
paaudzēm, tad ziniet, ka še dzīvoja cerības pilni ļautiņi, cerēdami uz Dievu, un uzsauc 
vēl savējiem: Bīstieties Dieva, godājiet savus valdeniekus, pieminiet ar pateicību jūsu 
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tēvus, kuri pēc nākamiem šo namu ceļ, un pieminiet Raunas Jaunās muižas fon Pander 
lielkungus, kuri šim pagastam tiklab mantas, kā attīstības ziņā ir stiprus pamatus 
likuši. Kas vairāk grib zināt, lai meklē šī laika pagasta grāmatās.”

Gluži kā pildot vēstījuma vēlējumu, 2016. gada 12. jūnijā Jaunraunas Tautas namā, 
no kura vairs saglabājušās tikai fasādes un dažas iekšējās sienas, tukšas logu rūtis un 
caurs jumts, pulcējās pārsteidzoši liels skaits jaunrauniešu (vairāk nekā simt), lai ar 
pateicību pieminētu nama cēlējus un pēdējo pagastnama apsaimniekotāju, kurš tika 
apcietināts 1941. gada jūnijā.

1940. gada 15. maijs bija diena, kad pagastnamā notika pēdējā Latvijas valsts 
Cēsu apriņķa Jaunraunas pagasta sēde, ko vadīja Kārlis Ozols. Sēde bija atklāta, lai 
tajā varētu piedalīties arī pārējie pagasta iedzīvotāji. Pēc sēdes atklāšanas Kārlis Ozols 
uzaicināja nodziedāt Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!”. Šī bija pēdējā sēde 
Kārlim Ozolam kā pagasta vecākajam. Sēdes dalībnieki suminājuši Tautas vadoni, 
Valsts un Ministru prezidentu Kārli Ulmani, uzsaucot trīskārtēju “Lai dzīvo!”.

Vēlējums nepiepildījās. 17. jūnijā Latvijā sākās sovetizācija. Kārlim Ozolam amatā 
ļāva palikt līdz augustam. Pagastā tika nodibināta cita vara un izraudzīti citi varasvīri. 
Par iepriekšējiem čeka jau vāca ziņas, viņu un viņu ģimeņu liktenis jau bija izlemts. 

Kārļa Ozola krimināllietā, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
arhīvā, ir ziņas, ka viņš apcietināts 1941. gada 14. jūnijā. Apsūdzība celta pēc Krievijas 
Federācijas kriminālkodeksa 58.–13. panta (dzimtenes nodevība). Izmeklētājs raksta: 
domāju, ka apsūdzētais Ozols Kārlis notiesājams ar NOŠAUŠANU. Ozola Kārļa, 
bijušā pagasta aizsargu organizācijas komandiera, sieva Ozola Alma un dēls Zigfrīds 
Ozols izsūtāmi no Latvijas PSR kā sociāli bīstami elementi. Izraksts no PSRS IeM 
Tautas komisāra īpašās apspriedes 1942. gada 24. jūnijā. Nolemts: Ozolu Kārli par 
piedalīšanos kontrrevolucionārajā organizācijā – NOŠAUT. Atzīme: miris 27.06.42.

Alma Ozols mirusi izsūtījumā – Krasnojarskas novada Biruļusu sādžā 1954. gadā. 
Dēls Zigfrīds no izsūtījuma atgriezās Latvijā, tur atstājot izsūtījuma laikā dibināto 
ģimeni.

Cēsu zonālā valsts arhīva un Tautas nama īpašnieka Armīna Sproģa kopīgi rīkotajā 
pasākumā Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, kas liecina par ēkas un cilvēku 
likteņiem, pasākuma dalībniekiem bija skatāmi digitālā formātā improvizētā Tautas 
nama kinozālē. 

Pēc 75 gadiem Tautas namā atkal skanēja Latvijas valsts himna. Ēkai tagad ir 
saimnieks, kurš ciena un godā senču kultūrvēsturisko mantojumu. Armīns Sproģis 
nākotnē skatās ar pārliecību, ka nams tiks atjaunots un tā vēsture turpināsies.

Anda Opoļska 
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vēstuRnieks aRHĪvā – 
DR.  Hist. melitai svaRānei 100

Atceroties vēsturnieci Melitu Svarāni viņas simtgadē, 2016. gada 16. jūnijā Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) telpās Rīgā, Slokas  ielā 16, 
atklāta viņai un viņas pētītajām tēmām veltīta izstāde. Iecere īstenojusies, pateicoties 
LVVA sadarbībai ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu, piedāvājot 
piespēju interesentiem iepazīties ar M. Svarānes dzīves gājumu un darba gaitas 
atainojošiem dokumentiem no LVVA fondiem un M. Svarānes meitas Dagnijas 
Svarānes arhīva. 

Kamēr nav izdomātas citas alternatīvas, profesionāla vēsturnieka darba būtiska un 
neatņemama sastāvdaļa bija un būs darbs ar pirmavotiem arhīvu lasītavās. Vēsturnieki 
ir tie lasītavas apmeklētāji, kuri sadrumstaloto avotu materiālu analizē un apstrādā 
tikmēr, kamēr tas izveidojas par saprotamu un sabiedrībai pieejamu stāstu par kādu 
pagātnes posmu.

Izstāde bija tematiski sadalīta divās daļās. Pirmā no tām stāsta par Melitas Svarānes 
dzimtu un viņas pašas dzīves gājumu. M. Svarāne dzimusi 1916.  gada 12. jūnijā 
Skaistkalnes pagastā. Viņas tēvs Andrejs Krastiņš (1875–1941) kā Jura un Annas, 
dzimusi Lankaroncka, jaunākais bērns dzimis Skaistkalnes pagasta Vaičos. Viņš 
apguva virpotāja amatu, bet 1905. gadā aizbrauca uz Ameriku, no kurienes atgriezās 
1906. gadā pēc tēva nāves. Vaiču gruntsgabalā Andrejs uzcēla lielu māju, ko nosauca 
par Jaunvaičiem. Starpkaru posmā viņš bija veikala īpašnieks Skaistkalnē, pēc tā 
bankrota 1932. gadā – Mēmeles pārceltuves nomnieks. Māte Anna (1875–1968) 
dzimusi Skaistkalnes pagasta Bauzās kā kalpa Krista un Lības Zariņas meita. Jaunībā 
viņa kopā ar brāli Jāni (1867–?) vadīja veikalu Rīgā, restorānu Arkādija Torņakalna 
parkā, krievu klubā “Uļej”, kur Jānis bija arī ekonoms, un Majoru stacijā. 1911. gada 
13. oktobrī Anna apprecējās ar Andreju Krastiņu, kurš pirms gada bija sācis strādāt 
pie Zariņiem par kasieri. 

Par šo laiku izstādē eksponētas vairākas 20. gs. sākuma fotogrāfijas, Rīgas tirgotāju 
saraksti, kur II ģildē no 1911. gada atrodams arī Jāņa Zariņa vārds, Torņakalna 
parka 1911. gada situācijas plāns, kur redzams Zariņu restorāna un apkārtējo būvju 
izvietojums, kā arī 1917. gada Rīgas pilsētas valdes atļauja Jānim Zariņam atvērt 
restorānu “Arkādija”.

No 1924. līdz 1930. gadam M. Svarāne mācījās Skaistkalnes pamatskolā,  
1934. gadā beidza Jelgavas Valsts 2. ģimnāziju. 1940. gadā viņa pasniedza privātstundas 
un iestājās darbā Latvijas Radiofonā par tulkotāju, no kurienes aizgāja tajā pašā gadā, 
iestājoties Latvijas Valsts universitātē, ko ar izcilību pabeidza 1949. gadā, iegūstot 
vēsturnieka kvalifikāciju ar diplomdarba tēmu “Pāvesta protektorāta novadi Latvijā 
13. gadsimtā”. 

1942. gadā M. Svarāne sāka strādāt zāģētavā Ganību dambī par grāmatvedi, 
kur iepazinās ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes 
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absolventu Jāni Svarānu (Svarans; 1908–1986). Viņi apprecējās 1943. gada 
21. novembrī. Dēls Vitauts piedzima 1944. gada 9. augustā. Padomju armijai tuvojoties 
Rīgai, M. Svarāne ar dēlu un vīramāti devās uz Ventspili, pēc tam ar kuģi uz Vāciju, lai 
Hartā meklētu vīru Jāni, kurš bija Rīgā aizturēts un aizsūtīts uz Vāciju. Pēc Padomju 
armijas ienākšanas viņi devās atpakaļ uz Latviju, kur M. Svarāne atsāka studijas 
vēsturniekos. Nākamajā gadā viņas vīru Jāni pieņēma darbā Lauksaimniecības 
akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē, kur viņš nostrādāja par docentu līdz  
1975. gadam. Svarānu ģimenē piedzima arī divas meitas – Ilze un Dagnija. Melita 
Svarāne aizgāja mūžībā 2011. gada 23. decembrī un atdusas Rīgas Meža kapos.

M. Svarānes dzīves gājumu LVVA izstādē ataino dokumenti no viņas Latvijas 
Universitātes studiju lietas (7427. f., 4. apr., 1001. l.). Tā ir viņas ģimnāzijas gatavības 
apliecība, lūgums par uzņemšanu vēsturniekos, universitātes atzīmju grāmatiņa, 
diploms un laulību apliecības noraksts. No Melitas vīra Jāņa Svarāna Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas studiju lietas (5636. f., 1. apr., 1213. l.) izstādē 
apskatāms viņa lūgums uzņemt mācību iestādē, studenta apliecība un inženiera 
mežkopja diploms. Eksponēta arī viņa 1926. gada pase, savukārt no ģimenes arhīva 
ir Melitas 1935. gada grāmatvedības un mašīnrakstīšanas kursu pabeigšanas apliecība 
un vairākas fotogrāfijas no darba gadiem. 

Pēc Universitātes absolvēšanas M. Svarāne strādāja par vēstures skolotāju Rīgas 
Ekonomiskajā tehnikumā, pēc tam – Vecmīlgrāvja vakarskolā. 1956. gadā M. Svarāni 

M. Svarānes arhīva lietu izsniegšanas pieprasījums. 1960. gada 27. aprīlis. 
LVVA, 2580. f., 5. apr., 194. l., b. p.
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pieņēma darbā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā par laboranti, 
vēlāk – par zinātnisko līdzstrādnieci Feodālisma vēstures nodaļā. Viņa apstrādāja 
19. gs. zemnieku sūdzību materiālus, kas bija saņemti no Igaunijas arhīviem. Melitas 
pirmās publikācijas “LPSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs” un dažādu konferenču 
rakstu krājumos saistītas ar zemnieku dzīves atainojumu 19. gs. vidū. 1966. gadā 
viņa aizstāvēja disertāciju par tēmu “Zemnieku stāvoklis Kurzemē un Vidzemē 
19. gs. 30. un 50. gados”, kas ar papildinājumiem 1971. gadā iznāca kā monogrāfija 
“Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gs. vidū”. Viņas pētījumi balstās uz 
nopietnām pagastu tiesu, pagastu valžu, kamerālvalžu un kroņa muižu ekonomijas 
pārvalžu fondu studijām. Viņa apkopojusi plašu statistisko materiālu par zemnieku 
saimniecībām un zemnieku un kalpu dzīvi abos novados.

Lai atainotu M. Svarānes darbu pie zemniecības un muižu saimniecību tematikas, 
izstādē bija izvietotas lietas no labāk saglabājušos pagastu valžu fondiem. Eksponēta, 
piemēram, Matkules pagasta tiesas novada 1862. gada atskaite, Jaunraunas muižas 
zemnieku rezerves magazīnas 1855. gada pārskats un 1861. gada peļņā aizgājušo 
kalpu saraksti, Mārsnēnu kroņa muižas saimniecības 1840. gada pārskats utt. 
Cenšoties parādīt dokumentu saturisko daudzveidību, izvietota arī pagasta protokolu 
grāmata, kalpu mantojumu lieta, pagasta tiesas lieta par miesas bojājumu nodarīšanu, 
atpirkšanās vēstule no rekrūšiem u.c. Visas šīs lietas parāda M. Svarānes pētīto un 
publikācijās aprakstīto tematu spektru.

M. Svarāne 70 gadu jubilejā. 1986. gads.  
V. Strautnieces foto no D. Svarānes arhīva
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Pārcēlāju amata nolikums. 1763. gads. LVVA, 673. f., 1. apr., 822. l., 159., 160. lp.
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Pārcēlāju amata sūdzība Rīgas rātei par tirgotāju izraisītu amata pagrimumu. 
1820. gada 17. augusts. LVVA, 1382. f., 2. apr., 2167. l., 2.–4. lp.
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Oberkvartīrkunga G. F. Tanka apliecinājums par liģera Johana Veiceļa nomaksātu ielas 
apgaismojuma nodevu. 1846. gada 1. jūnijs. LVVA, 1380. f., 1. apr., 5493. l., 49. lp.

Otrs M. Svarānes interešu loks saistās ar Rīgas 18. un 19. gs. pirmās puses vēsturi, 
kam veltīti gandrīz 40 pētniecības gadi. Tos vēsturniece pavadīja skrupulozās Rīgas 
pilsētas vēsturiskā arhīva materiālu studijās, kas atspoguļojās vairāk nekā 20 dažādās 
akadēmiskās un populārzinātniskās publikācijās par Rīgas tirdzniecības palīgamatiem, 
īpaši to bagātākajiem pārstāvjiem – pārcēlājiem un mastu šķirotājiem, rīdzinieku 
sadzīvi, Bērensu, Šteinhaueru, Muižeļu, Dalbiņu un Grindeļu dzimtām. M. Svarāne 
piedalījusies arī enciklopēdijas “Rīga” šķirkļu sagatavošanā par amatniecību, 
zvejniekiem un tirdzniecības palīgamatiem un Johana Kristofa Broces “Zīmējumu un 
aprakstu” četru sējumu sastādīšanā un komentēšanā.

Šo zinātnieces darbības posmu izstādē reprezentē pārsvarā dokumenti no LVVA 
Palasta ielas glabātavas fondiem. No Rīgas maģistrāta Ārējā arhīva fonda izstādīti 
pārcēlāju amata darbībai veltīti avoti (673. f., 1. apr., 822. l.), ieskaitot 1763. gada 
amata nolikumu un 1723. gada takses, un Šteinhaueru dzimtas prāvām ar Rīgas 
rāti par birģeru tiesībām veltītie dokumenti (672. f., 1. apr., 729. l.). Pa vienai lietai 
izstādītas no Rīgas fogtejas (1378. f.), landfogtejas (1379. f.), tirdzniecības tiesas  
(1381. f.) un ķemerejas tiesas (1282. f.) fondiem, lai parādītu, cik dažāds ir par 
rīdziniekiem un tieši par tirdzniecības palīgamatu locekļu profesionālo darbību un 
privāto dzīvi pieejamais materiāls. Vairākās publikācijās M. Svarāne plaši izmantojusi 
Rīgas bāriņtiesas (1380. f.) avotus, tādēļ izstādē ievietotas lietas no šī fonda, piemēram, 
mastu šķirotāja Miķeļa Grindeļa 1808. gada parādzīme Annai Dorotejai Millerei, ar 
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ko ieķīlātas divas dzīvojamās mājas Iļģuciemā, krogs, pļavas u.c. zemes. Bāriņtiesas 
materiāli liecina ne tikai par rīdzinieku mantisko stāvokli, bet arī par dzimtas locekļu 
savstarpējām attiecībām, kārtojot mantošanas jautājumus. Gadiem ilgušu sarežģītu 
mantojuma, kreditoru saaicināšanas vai aizbildniecības prāvu gadījumā dokumentu 
krājums par konkrēto lietu var būt visai daudzveidīgs un detalizēts, saturot dažādus 
rēķinus, ieņēmumu un izdevumu pārskatus, mantu inventarizācijas sarakstus, tiesas 
sēžu protokolus un liecinieku iztaujāšanas anketas.

Lai parādītu vēsturnieces nesaraujamo saikni ar darbu LVVA lasītavā, izstādē 
redzama M. Svarānes arhīva lasītāja anketa, lūgums no institūta par atļauju viņai 
strādāt lasītavā un vairāki M. Svarānes arhīva lietu izsniegšanas pieprasījumi no 
20. gs. 60., 70. un 90. gadiem (2580. f., 5. apr., 194. l.). 

Izstādes atklāšanā piedalījās vairāki M. Svarānes bijušie kolēģi Ilga Grasmane, Rita 
Brambe, Margarita Barzdeviča, Gvido Straube, Muntis Auns, Valda Pētersone u.c. Viņi 
dalījās atmiņās par M. Svarāni, uzsverot viņas pedantisko, ikdienišķo un ilggadīgo 
darbu pie arhīva materiālu izpētes, bez kā nebūtu iespējamas viņas informatīvi un 
analītiski bagātās publikācijas, ar kurām zinātniece ir nodrošinājusi paliekošu vietu 
Latvijas jauno laiku vēstures izpētē. 

Anita Čerpinska


