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arhīvu dzīve

ārlietu ministrijā atvērts valstsvīra un diplomāta 
kārļa zariņa salons

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas namā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3, 
pirmajā stāvā 2013. gada 25. janvārī, atzīmējot Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas 
de iure 92. gadadienu, tika atvērts Zariņa salons. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
svinīgajā pasākumā, uzsverot valstsvīra un diplomāta Kārļa Zariņa (1879–1963) 
nopelnus Latvijas kā starptautiski tiesiskas valsts tālākpastāvēšanas uzturēšanā 
okupācijas gados, par Zariņa salonu teica: “Šī vieta kalpos kā atgādinājums par 
Latvijas diplomātijas ilgo un bagāto vēsturi. Tajā varēsim smelties iedvesmu tālākajam 
darbam.” 

Kārlis Zariņš 44 gadus ieņēma vadošus posteņus Latvijas ārlietu dienestā. 
Diplomātisko darbību uzsāka 1919. gada janvārī kā Latvijas delegācijas atašejs  
Parīzes Miera konferencē, aprīlī viņu iecēla par diplomātisko pārstāvi Somijā, pēc 
Latvijas Republikas atzīšanas de iure 1921. gadā – par sūtni. Bijis sūtnis Dānijā, 
Igaunijā, Norvēģijā un Zviedrijā. No 1931. gada decembra līdz 1933. gada martam 
Kārlis Zariņš bija ārlietu ministrs. Pēc tam līdz mūža beigām – sūtnis Lielbritānijā.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 1940. gada 17. maijā Kārlim Zariņam piešķīra 
ārkārtējās pilnvaras vadīt valsts diplomātisko un konsulāro dienestu, pastāvot kara 
un citiem ārkārtējiem apstākļiem. Šo Latvijas pēdējās suverēnās valdības uzdevumu 
Kārlis Zariņš kopš valsts okupācijas sākuma 17. jūnijā sekmīgi pildīja nepilnus 23 
gadus. Pamatojoties uz pilnvarām, Kārlis Zariņš iecēla vairākus diplomātiskos 
pārstāvjus un goda konsulu vietas izpildītājus Rietumu valstīs, tādējādi nodrošinot 
pārstāvniecību darbības turpināšanos pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas.

Ne mazāk svarīgi ir tas, ka Kārļa Zariņa kundze Henrieta (1902–1985) un 
meita Marianna (1927 – 2004) saglabāja Zariņu ģimenes mēbeles, bibliotēku, 
fotouzņēmumus, apbalvojumus un piemiņas lietas. Marianna Zariņa daļu vērtīgo 
memoriālo priekšmetu un materiālu, sākot ar 1995. gadu, nodeva Latvijas vēstniecībai 
Londonā. Pēc to saņemšanas Ārlietu ministrijā bija iespējams izveidot Zariņa salonu.

Ārlietu ministrijas nams uzcelts 1913. gada beigās kā Rīgas Hipotēku biedrības 
bankas un dzīvojamā ēka. Arhitekta Augusta Vites (1876–1969) pirmā stāva bankas 
sarunu telpas apļveida plānojums nav mainīts līdz mūsu dienām. Tagad tas nes 
Zariņa salona vārdu. Tajā izvietotas dažas Zariņu ģimenes mēbeles – Ludviga XVI 
stila dīvāns, lēnkrēsli, krēsli, ovāls galdiņš un divas vitrīnas. Pie salona sienām – 
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Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Lielbritānijā Kārlis Zariņš. 
1933. gada jūlijs 
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ierāmēti fotouzņēmumi, kas hronoloģiskā secībā attēlo svarīgākos momentus Kārļa 
Zariņa sūtņa un ārlietu ministra darbībā, kā arī sabiedriskajos pasākumos kopā ar 
dzīvesbiedri un meitu. 

Vienā no vitrīnām aplūkojamas Ministru kabineta ārkārtējās pilnvaras – tādas, 
kādas tās Kārlis Zariņš saņēma Londonā 1940. gada 1. jūnijā ar ārlietu ministra 
Vilhelma Muntera slepeno pavadrakstu. Līdz šim vēsturniekiem un pētniekiem 
nav izdevies atrast Ministru kabineta slepeno lēmumu protokolu lietu ar ārkārtējām 
pilnvarām, tāpēc Ārlietu ministrijas Administratīvā departamenta direktora Teodora 
Anševica apstiprinātais noraksts no Valsts kancelejas 18. maija paziņojuma Ārlietu 
ministrijai uzskatāms par 17. maija pilnvaru autentisku tekstu.

Kārlis Zariņš tika apbalvots ar četriem Latvijas, sešiem ārvalstu ordeņiem un 
divām Lielbritānijas Karaļnama medaļām. Otrajā vitrīnā eksponētas šo ordeņu un 
medaļu miniatūras un 1938. gada 16. novembrī piešķirtais Latvijas Atzinības Krusta 
ordenis (I šķira, nr. 16). No 20 līdz okupācijas sākumam pavisam piešķirtajiem  
I  šķiras Atzinības Krusta ordeņiem Ārlietu ministrija glabā vienīgo pagaidām 
atklātībā zināmo šo unikālo Latvijas brīvvalsts laika apbalvojumu. 

Plašāku informāciju par Zariņa salona iekārtojumu, fotouzņēmumiem, ārkārtējām 
pilnvarām un citiem jautājumiem interesenti var uzzināt interneta vietnē http://www.
mfa.gov.lv/lv/Ministrija/vesture/zarina-salons. 

Zariņa salons ir reprezentatīvs kabinets, kurā notiek ārvalstu pārstāvju un ārlietu 
ministra, valsts sekretāra un citu ministrijas vadošo amatpersonu protokolārās 
tikšanās un sarunas.

       Silvija Križevica

Zariņa salona interjers. 2013. gada janvāris. Ārlietu ministrijas foto
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ceļā uz vienota baltijas arhīvu 
portāla izveidi

Laikā no 2013. gada 25. līdz 27. februārim Igaunijā, Alatskivi pilī, netālu no 
universitātes pilsētas Tartu, notika starptautiska konference “Aprakstīt, digitalizēt, 
lietot: Baltijas arhīvu krājumi internetā – kopējie projekti un perspektīvas”. Konferenci 
organizēja Igaunijas Nacionālā arhīva Igaunijas vēstures arhīvs Tartu kopā ar Herdera 
institūtu Centrālaustrumeiropas vēstures izpētei Marburgā (Vācija) projekta “HerBalt 
Hereditas Baltica – Baltijas arhīvu krājumu virtuālā lasītava” ietvaros. Projekta HerBalt 
koncepcijas izstrādātāji – Herdera institūta dokumentu krājuma nodaļas vadītājs  
Dr. Pēters Versters (Wörster) un viņa kolēģe Doroteja M. Gēce (Goeze) – to raksturo kā 
“lielāko ilglaicīgo savstarpējās sadarbības projektu arhīvu jomā, ko realizē Herdera 
institūts kopā ar Baltijas valstīm”. Projekta objekts, kā lasāms tā aprakstā, ir Baltijas 
vēstures dokumentu atsevišķu grupu, kas glabājas Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, kā arī 
Vācijas un citu valstu lielajos arhīvos (piemēram, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā 
un Polijā), digitalizēšana un ievietošana internetā, izveidojot kopīgas datubāzes. 
Projekta galvenie mērķi ir: 1) Otrā pasaules kara laikā un pēckara sarežģītās politiskās 
situācijas rezultātā sadalīto arhīvu fondu virtuāla apvienošana; 2) vieglas un ātras 
pieejamības nodrošināšana šim Baltijas reģiona kultūras mantojumam neatkarīgi 
no dokumentu vai pētnieku atrašanās vietas; 3) dokumentārā kultūras mantojuma 
saglabāšanas nodrošināšana, saudzējot oriģinālus.

Igaunijas Nacionālā arhīva Igaunijas vēstures arhīvs Tartu ir Herdera institūta 
ilggadējs sadarbības partneris. Projekta ietvaros, kas noslēdzās šā gada februārī 
un bija viens no konferences rīkošanas iemesliem, igauņu kolēģi regulāri varēja 
papildināt savu arhīva portālu (www.ra.ee/saaga) ar jaunām dokumentu kolekcijām. 
Pēc šā projekta realizācijas pētniekiem internetā līdzās Igaunijas draudžu baznīcu 
grāmatām u. c. materiāliem ir pieejami Igaunijas bruņniecības matrikulas komisijas 
akti (16.–20. gs.), Igaunijas Vispārējā labuma apvienības matrikulas komisijas 
akti (1743.–1941. g.), šī apvienība pēc bruņniecības politiskā statusa likvidēšanas  
1920. gadā faktiski bija tās darba turpinātāja, kā arī plašā dzimtu vēstures dokumentu 
kolekcija, ko izveidojis vācbaltu ģenealogs Gotfrīds fon Tērne (Törne; 1854–1918).

Konferencē piedalījās institūcijas un personas, kas ir Herdera institūta sadarbības 
partneri – Igaunijas Nacionālā arhīva Igaunijas vēstures arhīva Tartu un Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva pārstāvji, kā arī speciālisti no citām 
zemēm, kur glabājas Baltijas vēstures dokumentu bagātīgi krājumi, proti, no Vācijas, 
Zviedrijas un Krievijas.

Atklājot konferenci, tās dalībniekus un turpmāko diskusiju pārstāvjus – Igaunijas 
vēstures arhīva un Tallinas pilsētas arhīva darbiniekus, kā arī Tartu universitātes 
studentus − uzrunāja Igaunijas vēstures arhīva direktors Indreks Kūbens (Kuuben) 
un Herdera institūta dokumentu krājuma nodaļas vadītājs Dr. Pēters Versters. 
Turpinājumā Dr. P. Versters nolasīja savas kolēģes D. M. Gēces referātu par Herdera 
institūtā glabāto dokumentu digitalizāciju. Igaunijas vēstures arhīva arhivārs Svens 
Lepa (Lepa) iepazīstināja klausītājus ar vācbaltu dokumentu fondiem Tartu arhīvā, 
raksturoja digitalizētos dokumentus, to apjomu un pieejamību interneta portālā 
Saaga, kā arī dalījās pieredzē, īstenojot kopējos projektus ar Herdera institūtu 
saistībā ar arhīvu darba pamatuzdevumiem un dažādu lietotāju grupu atšķirīgajiem 
uzskatiem par iegūto rezultātu.
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Lejassaksijas Valsts arhīva Hannoverē direktora un Baltijas bruņniecības ģenealoga 
Dr. Manfreda fon Betihera (Boetticher) ziņojuma tēma bija “Arhīvu portāli un datu 
plūdi internetā“, uzsverot, ka nav iespējams un vajadzīgs masveidā digitalizēt 
arhīvus. Daudz svarīgāk ir nodrošināt pētniekus ar informāciju par arhīviem fondu 
līmenī. Ģenealogs Hermanis D. Štrēmbergs (Ströhmberg), Vācbaltu ģenealoģijas 
biedrības Darmštatē priekšsēdētājs, savā referātā pievērsās ģenealoģiska rakstura 
dokumentu ievietošanai internetā, izvērtējot to no pētnieku pozīcijām. Savukārt 
ģenealoga Detlefa Kīna (Kühn) referāts bija veltīts tēmai par dzimtu un sociālās 
vēstures pētniecības iespējām internetā, kā piemēru izmantojot igauņu portālu Saaga. 
Krievu vēsturnieks un ģenealogs Dr. Katins-Jarcevs (Катин-Ярцев) diemžēl nebija 
varējis ierasties no Maskavas, tādēļ viņa referātu – pārskatu par Krievijas galvenajos 
arhīvos digitalizētām un interneta portālos pieejamām dokumentu kolekcijām 
nolasīja Svens Lepa. Zviedrijas Valsts arhīva arhivārs Erjans Romeforss (Romefors) 
pievērsās digitalizācijas principiem Zviedrijas arhīvā, kur kopumā jau izgatavots 
miljons digitālo kopiju. Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas nodaļas vadītājs Jānis 
Krēsliņš savā referātā uzsvēra, ka projekta HerBalt vadmotīva “trīsvienību“, proti, 
“aprakstīt, digitalizēt, lietot“, būtu jāpapildina ar ceturto “bausli“ – “gūt labumu“ 
no šī procesa, reizē arī aicinot pārdomāt straujā digitalizācijas procesa sekas un ar to 
saistītās izmaksas. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvu konferencē 
pārstāvēja vadošās pētnieces Ina Grosena, iepazīstinot klātesošos ar digitālo arhīvu 
Raduraksti, un Valda Kvaskova, pastāstot par jaunākajiem Latvijas Valsts vēstures 
arhīva projektiem attiecībā uz arhīva dokumentu virtuālo prezentāciju, proti, 
par digitālo izstādi, veltītu Kurzemes hercogistes 450. jubilejai, un par sadarbības 
līgumu ar Herdera institūtu, lai digitalizētu un kopīgā interneta portālā ievietotu 
bijušās Rīgas Melngalvju biedrības arhīva dokumentus. Konferences rezultātus un 
turpmākos arhīvu uzdevumus HerBalt projekta ietvaros noslēguma uzrunā apkopoja 
Dr. P. Versters.

 Valda Kvaskova

apmācības zīmogu konservācijā 
hārtfordā lielbritānijā

2013. gadā no 25. februāra līdz 1. martam Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta (DPSD) restauratorei Ilonai Teplouhovai, 
pateicoties Latvijas Nacionālā arhīva daļējam atbalstam, bija iespēja piedalīties 
zīmogu konservācijas apmācībās.

Hārtfordšīras arhīvs atrodas Hārtfordas pilsētā Lielbritānijā. Arhīvā glabājas 
dokumenti, kas attiecas uz pilsētas vēsturi, sākot no 1060. gada līdz pat mūsdienām. 
Lai gan arhīvā glabājamo vienību skaits nav īpaši liels, visas glabātavu telpas ir 
speciāli aprīkotas.  Arhīvā ir sešas glabātavu telpas, un visās ir ierīkota automātiskā 
klimata kontrole, tās ir izolētas no pārējās ēkas ar ugunsdrošiem materiāliem. Vienā 
arhīva glabātavā novietots arī speciāls dokumentu skapis, kas pilda reprezentācijas 
funkcijas. Dokumentu skapja plaukti ir aprīkoti ar organiskā stikla pārklājumu, un 
šādā veidā arhīva viesiem un apmeklētājiem tiek izrādīti ievērojamākie dokumenti.
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Vaska zīmogs pēc konservācijas. 
I. Teplouhovas foto

 Reprezentācijas funkcijām piemērots dokumentu skapis 
vienā no Hārtfordšīras arhīva glabātavām. I. Teplouhovas foto

Vaska zīmogs pirms konservācijas. 
I. Teplouhovas foto

Zīmogu konservācijas apmācības norisinājās Hārtfordšīras arhīva konservācijas 
studijā un tās vadīja Hārtfordšīras arhīva konservators Džefs Kārgils (J. Cargill), 
kurš ir Lielbritānijas un Īrijas Arhīvu un dokumentu asociācijas (Archives and Records 
Association) zīmogu konservācijas prakses vadītājs. Konservācijas studija ir kompakti 
ierīkota vienā telpā, kur vienlaikus var darbojas divi darbinieki. Arhīva konservatori 
pārsvarā strādā tikai atsevišķu projektu ietvaros, līdz ar to Hārtfordšīras arhīvs algo 
tikai vienu pastāvīgu konservatoru, kurš pārzina visu arhīva materiālu konservāciju. 
Paralēli pastāvīgajam arhīva konservatoram darbojas arī divas konservatora 
asistentes, kuras strādā pie konkrētiem projektiem un tikai projekta norises laikā.
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Apmācību laikā tika iegūtas ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas 
gan vaska, gan lakas zīmogu konservācijā. Tika apspriesti jautājumi par zīmogu 
izgatavošanā izmantotiem materiāliem, to sastāvdaļām un specifiskām īpašībām, kā 
arī par konservācijā izmantojamiem materiāliem, to īpašībām un kvalitāti.

Lielākā daļa mācību procesa tika pavadīta,  praktiski nodarbojoties ar zīmogu 
konservāciju – ar zīmogu tīrīšanu, nostiprināšanu un zudumu pieaudzēšanu. 
Praktiskās darbības rezultātā tika iepazīti ne tikai alternatīvi, konservācijā izmantojami 
materiāli, bet arī dažādas konservācijas tehnikas.

Vadoties pēc mācībās iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, ir 
izstrādāti arī jauni ieteikumi zīmogu konservācijā DPSD, kas jau tiek lietoti praksē. 

1. Vaska zīmogu konservācijā jāizmanto bišu vaska un kolofonija sveķu sajaukums 
proporcijā 90:10, kas atbilst zīmogošanai paredzētā vaska oriģinālajām receptēm. 
Līdz šim vaska zīmogu konservācijā izmantotais vasks lietošanai nav ieteicams, jo 
nav zināms tā sastāvs.

2. Vaska zīmogu konservācijā jāizmanto tikai nekrāsots vasku, jo: 
1) tādējādi tiek nodrošināts, ka labotā vieta ir skaidri redzama;
2) ja vaskam pievieno pigmentus, tiem ir jābūt tādiem pašiem, kādi izmantoti 

oriģinālajam zīmogam, jo mākslīgu pigmentu saskare ar oriģinālu nav ieteicama.
3 Tā sauktajiem baltajiem zīmogiem ieteicama tikai sausā tīrīšana, jo to sastāvā ir 

kaļķis, kas zīmogus padara ļoti porainus, līdz ar to izmantotās ķīmiskās vielas ir ļoti 
grūti pilnībā notīrīt. 

4 Lakas zīmogu nostiprināšanā arī jāizmanto bišu vaska un kolofonija sveķu 
sajaukums, bet iespējams izmantot arī līmi Paraloid B 72 (30 % šķīdums alkoholā).

5. Veicot gan vaska, gan lakas zīmogu nostiprināšanu, papīra un pergamenta 
daļas, ko varētu skart vasks, jānoklāj ar nātrija hidroksilmetilcelulozi (5 % šķīdums 
ūdenī), lai tās nepiesūktos ar vasku un neveidotos traipi.

6. Ja dokumentu ar piekārtajiem vaska zīmogiem nav iespējams iztaisnot vai 
turpmāk uzglabāt atsevišķā kastē, tad zīmogiem ieteicams izveidot aizsargājošus 
maisiņus, izmantojot poliestera vatelīnu un Tyvek materiālu, kas ļauj piekļūt gaisam 
un mitrumam, bet ne šķidrumam.

7. Poliestera vatelīns pasargā arī lakas zīmogus no bojājumiem. To var izmantot gan 
tad, kamēr lapa ar zīmogu atrodas presē, gan dokumenta turpmākajā uzglabāšanas 
procesā. 

Ilona Teplouhova

virtuālā izstāde 
“tiesas procesi pret gunāru astru”

2013. gada 6. aprīlī apritēja 25 gadi kopš Gunāra Astras nāves. Viņš bija viens no 
pazīstamākajiem Latvijas okupācijas laika brīvības cīnītājiem, kurš savu uzskatu un 
pārliecības dēļ PSRS ieslodzījuma vietās bija pavadījis kopumā nepilnus 20 gadus. 
Publiskajā vidē pieejamais informācijas apjoms par Gunāra Astras tiesāšanu  
1961. un 1983. gadā līdz šim bijis diezgan fragmentārs. Lai vismaz daļēji aizpildītu 
šo informācijas trūkumu, Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti no 2012. gada rudens 
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līdz 2013. gada aprīļa sākumam izveidoja virtuālo izstādi “Tiesas procesi pret 
Gunāru Astru”, kurā eksponēti dokumenti vai to fragmenti no abām minētajām 
krimināllietām pret Gunāru Astru.

Saprotams, ka vienā virtuālajā izstādē nav iespējams un nav arī nepieciešams 
ievietot visus dokumentus no kopumā 30 sējumiem, kuros apkopoti visi 1961. un 
1983. gada krimināllietas materiāli par G. Astras tiesāšanām. Izstādes mērķis ir 
sniegt iespējami koncentrētu informāciju par abiem G. Astras arestiem, iepriekšējās 
izmeklēšanas gaitu, tiesas procesu norisi, piespriestajiem sodiem, kā arī citiem ar 
šiem tiesas procesiem saistītiem notikumiem. Tādēļ eksponēšanai izstādē tika atlasīti 
tie dokumenti, kas saturiski sniedz visvairāk informācijas par šo procesu norisi.

Tematiski izstāde ir sadalīta trijās galvenajās sadaļās. Pirmajā no tām “Par Gunāru 
Astru” īsumā izklāstīta G. Astras biogrāfija un sniegti vairāki dokumenti, kas dod 
ieskatu par G. Astras personību. To starpā ir gan paša Gunāra Astras 1961. gadā jau 
apcietinājuma laikā sarakstīta autobiogrāfija, gan arī raksturojumi no viņa darba un 
ieslodzījuma vietām. Jāatzīmē, ka raksturojumi no darbavietām sniedz informāciju ne 
tikai par G. Astru, bet arī par to autoriem un tā laika “garu”. Spilgts piemērs šajā ziņā ir 
divi Gunāra Astras raksturojumi no A. Popova vārdā nosauktās Rīgas radio rūpnīcas. 
Viens no tiem ir rakstīts 1959. gada oktobra beigās, bija paredzēts iesniegšanai Latvijas 
Valsts universitātē, un tajā G. Astra raksturots pozitīvi kā spējīgs un kārtīgs darbinieks. 
Savukārt otrs raksturojums parakstīts jau pēc G. Astras aresta 1961. gada 1. jūnijā un 

Virtuālās izstādes titullapa. G. Švītiņa dizains
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sastādīts pēc Latvijas PSR Valsts drošības komitejas pieprasījuma. Šis raksturojums, 
kurā G. Astra raksturots izteikti negatīvi, ir diametrāli pretējs iepriekšējam, nepilnus 
divus gadus agrāk tapušajam raksturojumam, turklāt abus raksturojumus parakstījis 
viens un tas pats rūpnīcas darbinieks. Bez šiem raksturojumiem izstādes sadaļu “Par 
Gunāru Astru” papildina arī vizuālais materiāls – Gunāra Astras fotogrāfijas no  
1961. un 1983. gada arestētā anketām, kā arī Gunāram Astram veltīta radio stacijas 
“Brīvā Eiropa” raidījuma ieraksts.

Virtuālās izstādes plašākās sadaļas “1961. gada tiesas process” un “1983. gada 
tiesas process” ir veltītas abiem tiesas procesiem pret Gunāru Astru. Šīs sadaļas 
veidotas pēc līdzīgiem principiem. To sākumā ir sniegts īss ievads, kurā aprakstīta 
lietas ierosināšana, G. Astras arests, iepriekšējās izmeklēšanas gaita, tiesas procesa 
norises laiks, kā arī vispārīgs ieskats attiecīgā laika politiskajā kontekstā. Izstādē 
eksponētie izmeklēšanas un tiesas procesu dokumenti labākas pārskatāmības nolūkā 
bija sadalīti vairākās apakšgrupās. 

“1961. gada tiesas procesa” apakšgrupas “Arests un lietas ierosināšana” sākumā 
ievietoti A. Baltkāja ziņojuma fragmenti Latvijas PSR Valsts drošības komitejai, kas 
kļuva par formālo iemeslu krimināllietas ierosināšanai pret G. Astru. Tam seko 
G. Astras paskaidrojuma fragmenti Valsts drošības komitejai, viņa aizturēšanas 
protokols, kā arī lēmums par krimināllietas ierosināšanu. Nākamā apakšgrupa 
“Kratīšanas un lietiskie pierādījumi” ietver gan ar G. Astras dzīvokļa kratīšanu 
saistītos dokumentus, kā lēmumu par kratīšanu, fragmentus no kratīšanas protokola 
u. c., gan arī attēlus ar kratīšanā izņemtajām mantām un priekšmetiem un vairāku 

Virtuālās izstādes atklāšana Okupācijas muzejā. Pirmajā rindā no labās: 
J. Rožkalns un L. Astra. A. Reinholda foto
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ekspertīžu slēdzienus. Apakšgrupā “Apsūdzība” iekļauti četri dokumenti, kas 
parāda, kā iepriekšējās izmeklēšanas gaitā mainījās G. Astram inkriminēto apsūdzību 
saturs. Apakšgrupā “Tiesas process” ir ievietoti vairāki fragmenti no Baltijas kara 
apgabala Kara tribunāla, kurā 1961. gadā tika tiesāts Gunārs Astra, sēdes protokola 
– prokurora un advokāta runas, G. Astras pēdējais vārds, fragmenti no šā tribunāla 
sprieduma, ar kuru G. Astram tika piespriests 15 gadus ilgs ieslodzījums, kā arī 
dokumenti, kas attiecas jau uz pēctiesas laiku, taču parāda, ka G. Astra atteicies no 
tiesībām spriedumu pārsūdzēt. Visbeidzot apakšgrupā “Citi saistītie dokumenti” 
iekļauts Kara tribunāla priekšsēdētāja vietnieka ziņojums Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās Komitejas sekretāram Augustam Vosam par tiesas gaitā atklātajiem 
trūkumiem “atsevišķos Rīgas pilsētas uzņēmumos un iestādēs”, PSRS Valsts drošības 
komitejas Augstākās skolas pieprasījums nosūtīt tai G. Astras lietu mācību nolūkiem, 
kā arī jau 1993. gada janvārī Latvijas Republikas Augstākās tiesas pieņemtais lēmums 
par G. Astras reabilitāciju.

Sadaļa “1983. gada tiesas process” strukturēta līdzīgi, taču dažu specifisku šīs lietas 
nianšu dēļ divu tās apakšgrupu nosaukumi atšķiras no 1961. gada tiesas procesa līdzīga 
satura apakšgrupu nosaukumiem. Apakšgrupa “Lietas ierosināšana un arests” sākas 
ar 1979. gada decembrī izteikto Valsts drošības komitejas brīdinājumu G. Astram par 

Vēsturnieki A. Bambals 
un G. Zelmenis virtuālās 

izstādes gatavošanas laikā. 
G. Švītiņa foto

Vēsturniece A. Kalnciema 
virtuālās izstādes 
gatavošanas laikā. 

G. Švītiņa foto
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to, ka viņa darbība “ir pretrunā ar PSRS valsts drošības interesēm”. Tam seko lēmumi 
par krimināllietas ierosināšanu, G. Astras arestu un viņa arestētā anketa, kas sastādīta 
jau divas dienas pirms paša aresta. Apakšgrupa “Kratīšanas un lietiskie pierādījumi” 
ietver ar G. Astras dzīvokļa kratīšanu saistītos dokumentus, taču atšķirībā no 
1961. gada lietas daļa lietisko pierādījumu ir fiziski pievienoti šai lietai, un izstādē 
ievietoti šo “lietisko pierādījumu” fotoattēli. Nākamajā apakšgrupā “Pratināšanu 
protokoli” ir iekļauti četri protokoli, no kuriem divi ir G. Astras pratināšanas 
protokoli, kas uzskatāmi parāda viņa konsekvento atteikšanos sniegt Valsts drošības 
komitejai jebkādas liecības. Bez tiem izstādē eksponēts arī Gunāra Astras sievas 
Hertas Līvijas Astras pratināšanas protokols, kurā viņa atsakās sniegt liecības pret 
savu vīru, neskatoties uz izmeklētāja draudiem par iespējamo kriminālatbildību, kā 
arī G. Astras kolēģa L. Munča pratināšanas protokola fragmenti. Nākamā apakšgrupa 
“Apsūdzība” ietver lēmuma fragmentus par G. Astras saukšanu pie atbildības, 
protokola fragmentus par iepriekšējās izmeklēšanas pabeigšanu un apsūdzības 
uzrādīšanu, advokāta iesniegumu ar prasību mainīt apsūdzības kvalifikāciju, 
lēmumu par atteikšanos ievērot advokāta lūgumu, kā arī apsūdzības rakstu. Šie 
dokumenti parāda, par kādiem “noziegumiem” tika apsūdzēts Gunārs Astra – 
grāmatu lasīšana, to pārfotografēšana, “pretpadomju” radiostaciju klausīšanās u. tml. 
Apakšgrupā “Tiesas process” ir ievietoti vairāki fragmenti no Latvijas PSR Augstākās 
tiesas sēdes protokola – prokurora un advokāta runas, kā arī G. Astras pēdējais vārds. 
Jāatzīmē, ka Gunāra Astras pēdējais vārds šajā protokolā ir fiksēts ļoti nepilnīgi. Vēl 
šajā apakšgrupā ir ievietoti fragmenti no tiesas sprieduma, ar kuru G. Astram tika 
piespriests septiņus gadus ilgs ieslodzījums, kā arī piecus gadus ilgs izsūtījums, 
turklāt viņš atzīts par “sevišķi bīstamu recidīvistu”. Apakšgrupas beigās ir G. Astras 
iesniegums Latvijas PSR Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai, kurā viņš 
norāda uz to, ka tiesas protokolā ir vairākas kļūdas un protokols nepilnīgi atspoguļo 
tiesas procesa gaitu. Noslēdzošajā apakšgrupā “Amnestija un reabilitācija” ir ievietoti 
divi PSRS Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas dokumenti, pamatojoties uz 
kuriem 1987. gada beigās G. Astram piespriestais ieslodzījuma laiks tika samazināts 
no septiņiem līdz pieciem gadiem un izsūtījums atcelts, pēc tiem ievietota Latvijas 
PSR Augstākās tiesas priekšsēdētāja pirmā vietnieka J. Vildera vēstule Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidija Juridiskās nodaļas vadītāja vietniekam, kurā teikts, ka 
uz G. Astru tiek attiecināta amnestija. Šo apakšgrupu noslēdz Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas slēdziens par Gunāra Astras reabilitāciju.

Vairākums izstādē eksponēto dokumentu ir publicēts pirmo reizi un plašākai 
sabiedrībai tas līdz šim nebija pieejams. Neliela apjoma dokumenti – no vienas līdz 
trim lapām – ir eksponēti pilnībā, savukārt liela apjoma dokumenti, piemēram, tiesas 
sēžu protokoli, spriedumi u. c., eksponēti tikai fragmentāri, jo daudzi no tiem ir 
vairāku desmitu vai pat simtu lappušu garumā. Tā kā liela daļa izstādē eksponēto 
dokumentu oriģināli ir krievu valodā (pārsvarā tie ir dokumenti no 1961. gada lietas), 
izstādē sniegti arī to tulkojumi latviešu valodā. Lai šie tulkojumi būtu iespējami 
autentiski uztverami, izstādes veidotāji centās tulkojumos saglabāt PSRS okupācijas 
laika izteiksmes stilu. Eksponētajos dokumentos ir arī daudz saīsinājumu, tādēļ 
sadaļā “Par izstādi”, cita starpā, ir ievietots izstādes dokumentos un dokumentu 
komentāros atrodamo saīsinājumu un abreviatūru rādītājs, kas ļauj pilnvērtīgāk 
uztvert un saprast izstādē eksponēto dokumentu saturu.
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Izstādi veidoja Latvijas Nacionālā arhīva pieci speciālisti. Izstādes idejas autors 
un projekta vadītājs ir vēsturnieks Gints Zelmenis, kurš atlasīja arī lielāko daļu 
izstādē eksponēto dokumentu, tos komentēja, kā arī tulkoja daļu krievu valodā 
esošo dokumentu. Izstādē eksponējamos dokumentus atlasīja, skenēja, tulkoja, kā arī 
sagatavotos tekstus rediģēja vēsturnieki Aija Kalnciema un Ainārs Bambals. Dizainu 
virtuālajai izstādei veidoja, kā arī vairākus izstādē eksponētos materiālus fotografēja 
mākslinieks Guntis Švītiņš, savukārt visus programmēšanas un ar web tehnisko 
izstrādi saistītos darbus, pateicoties kuriem virtuālo izstādi šobrīd ir iespējams 
apskatīt internetā, veica IT speciālists Ainars Mazvērsītis. Palīdzību izstādes veidošanā 
sniedza arī citi Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki. Īpaša pateicība pienākas Gunāra 
Astras brāļiem Harijam Astram un Leonam Astram, kuri dalījās atmiņās par Gunāru 
Astru, kā arī par 1961. un 1983. gada izmeklēšanas un tiesas procesu norisēm.

Virtuālā izstāde tika atklāta 2013. gada 5. aprīlī interneta vietnē www.archiv.org.
lv/astra/. Atklāšana notika Latvijas Okupācijas muzejā pasākuma “Astra – nacionālās 
pretošanās simbols” ietvaros. Izstādes atklāšanas pasākumā līdz ar  citiem viesiem 
piedalījās Gunāra Astras brālis Leons Astra, citi 1983. gadā tiesātie Latvijas brīvības 
cīnītāji – Lidija Lasmane-Doroņina un Jānis Rožkalns, kā arī daļa izstādes veidotāju un 
Okupācijas muzeja darbinieki. Pasākumā tika atzīts, ka virtuāla dokumentu izstāde 
ir ne tikai veids, kā plašākai sabiedrībai sniegt informāciju par Latvijas okupācijas 
perioda nozīmīgiem jautājumiem, kas joprojām zināmi diezgan virspusīgi, bet arī kā 
par tiem ieinteresēt jaunatni, kas par šiem notikumiem zina ļoti maz.

Gints Zelmenis

informatīvs pasākums rīgas juglas 
vidusskolas audzēkņiem

2013. gada 23. aprīlī Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) bibliotēka sadarbībā ar  
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku “Strazds” rīkoja informatīvi izglītojošu 
pasākumu Rīgas Juglas vidusskolas 4. un 5. klases audzēkņiem. Pasākuma tēma 
bija “Dzimtas pētniecība, un kas ir arhīvs”. Doma par šāda informatīvi izglītojoša 
pasākuma veidošanu radās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas “Strazds” 
bibliotekārei Jeļenai Kuzņecovai un LNA bibliotēkas vadītājai Inārai Millerei, kad 
bibliotēkas “Strazds” darbiniece bija atnākusi uz LNA bibliotēku noskaidrot, kādus 
dzimtas pētniecības avotus var meklēt arhīva bibliotēkā un kā pareizāk meklēt arhīvā 
informāciju par savu senču vēsturi. 

Lielākā daļa bērnu zina, kas ir bibliotēka, jo tās ir visās skolās, un bērni bieži 
apmeklē arī publiskās bibliotēkas gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās 
vietās. Bet par to, kas īsti ir arhīvs, daudziem bērniem un reizēm arī pieaugušajiem 
nav īstas skaidrības. Ko tur var meklēt, kādi dokumenti tur glabājas? Noskaidrot 
atbildes uz šiem un citiem jautājumiem tika aicināti Juglas vidusskolas 4. un 5. klases 
audzēkņi.

Informatīvā pasākuma ietvaros bērni uzzināja, ko nozīmē dzimtas pētniecība, 
kas ir dzimtas koks un kur var meklēt nepieciešamo informāciju, lai veidotu savu 
dzimtas ciltskoku. LNA bibliotēkas vadītāja Ināra Millere pastāstīja bērniem, kas ir 
arhīvs, ar ko tas atšķiras no bibliotēkas, kad arhīvi radušies un ko glabā arhīvos. 



229ARHĪVU DZĪVE

Tāpat tika paskaidrots, kādu noderīgu un interesantu informāciju par vēsturi, par 
savu ģimeni, īpašumu, dzīvesvietu vai pazaudētiem dokumentiem bērni tur kādreiz 
varētu sameklēt.

LNA bibliotēkas vadītāja stāstīja bērniem arī par LNA bibliotēku, par to, kas tās 
krājumā ir vērtīgs, īpašs un atšķirīgs no citu bibliotēku grāmatu krājuma. Bērni ar 
interesi aplūkoja grāmatas no bibliotēkas reto grāmatu fonda latīņu un franču valodā. 
Lai piesaistītu bērnu uzmanību, bija izvēlētas grāmatas ar interesantiem attēliem, 
piemēram, 1858. gadā Vācijā izdotais ģenealoģiskais kalendārs, kurā atrodami skaisti 
tā laika Eiropas aristokrātisko aprindu dižciltīgo personu attēli un kas ir īpašs arī 
izcilās kvalitātes papīra dēļ. Uzmanību izpelnījās neliela grāmatiņa franču valodā, kas 
saglabājusies no 1733. gada, – kāda holandieša vēstule viņa vācu draugam par Polijas 
nākamo karali. Šajā izdevumā ir interesantas formas burti, un mazliet nodzeltējušais 
papīrs piešķir tai senatnīgu noskaņu. Bērni uzdeva jautājumu par grāmatās uz iekšējā 
vāka esošo Vidzemes bruņniecības bibliotēkas ekslibra ielīmi. Viņiem bija paskaidrots, 
ka tā uzskatāma par bruņniecības īpašuma piederības zīmi.

Bērni tika iepazīstināti arī ar pāris grāmatām no mūsdienu izdevumu kolekcijas, 
piemēram, ar 1992. gadā izdoto grāmatu ”Johans Kristofers Broce”. Šīs grāmatas  
1. sējumā var aplūkot, kādās drēbēs cilvēki tērpās Rīgā 15., 16. un 17. gadsimtā. 
Meiteņu starpā izraisījās jautra diskusija par to, kā būtu staigāt šāda stila apģērbos. 
Bērni aplūkoja arī, kādas senāk izskatījās dažādas Rīgas ēkas, piemēram, Rīgas pils.

Draudzīgā fotografēšanās pasākuma noslēgumā
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Pēc bibliotēkas “Strazds” darbinieces lūguma pasākuma nobeiguma daļā 
bērniem tika parādīta neliela prezentācija par Vecrīgas vēsturi. Tajā bija iekļauti 
dažu interesantāko Vecrīgas ēku attēli − Trīs brāļi, Svētā Jura baznīca, Svētā gara 
konventa sēta, Kaķu nams, Pulvertornis, Bastejkalns, Rīgas pils, kā arī īsi apraksti par 
šīm celtnēm. Mazliet pievēršoties ēku vēsturei un arhitektūrai, akcents bija likts uz 
attēliem. Visvairāk bērni ieinteresējās, kad viņiem stāstīja par Kaķu nama vēsturi. Šo 
māju 1910. gadā uzcēlis kāds bagāts latviešu tirgotājs, kurš netika uzņemts par Lielās 
ģildes locekli. Tirgotājs ļoti apvainojies un uzlicis uz sava nama kaķus, kuru mugura 
bija pavērsta pret Lielās ģildes namu. Ģildes īpašnieks to uztvēris kā necieņas paušanu 
pret ģildi un tās locekļiem. Tas izraisījis skandālu, kas beidzies ar tiesas prāvu, un 
ēkas īpašniekam pēc pilsētas kungu pavēles nācies kaķus pagriezt otrādi. 

Pasākums ilga 40 minūtes, lai pārāk nenogurdinātu mazos klausītājus. LNA 
bibliotēkas vadītāja uzdāvināja filiālei “Strazds” grāmatu par Melngalvju namu, pretī 
saņemot interesantu izdevumu par Juglas vēsturi − Juglas vitrāžas.

Pasākumu noslēdza ekskursija pa bibliotēku “Strazds” un draudzīga 
fotografēšanās. 

Ināra Millere

krāsainais jaunieguvums

Ventspils ielas ar apstādījumiem – puķu dobes un topiāriji, pludmale, Jūrmalas 
parks, Dienvidu mols, Staldzenes jūrmala, ventspilnieku, bērnudārzu, skolu un 
sabiedriskie dārzi no dažādiem skatu punktiem un dažādos gadalaikos krāsainās  
fotogrāfijās, skenētos attēlos, dobju zīmējumos un  skicēs – pēc  sakārtošanas  lietās ir  
ienākuši  Latvijas  Nacionālā arhīva Ventspils zonālā valsts arhīva  arhīvglabātavās. 
2013. gada jūnijā arhīvs to saņēma dāvinājumā no Ventspils pilsētas domes ilggadējās 
ainavu arhitektes Anitas Neilandes un pievienoja arhīva fonda “Ventspils pilsētas 
dome” vēsturiski interesanto dokumentu kopumam.  

Dokumentos ir ziņas, ka Ventspilī ne vienmēr bijušas tik krāšņas puķu dobes 
un puķu vāzes, tik sakopts zāliens un apstādījumi kā mūsdienās pierasts. Bulduru 
dārzkopības tehnikuma pasniedzēja Anita Neilande bija sagatavojusi “Atsauksmi 
par Ventspilī redzēto 1998. gada 9. un 10. jūnijā”. Tajā lasāms: “Pilsēta man ir maz 
zināma, tādēļ jo liels pārsteigums bija ceļu un ceļu ieseguma kvalitāte (un kvantitāte), 
kas nenoliedzami ir ļoti labs pamats un fons pārējiem apstādījumu elementiem un 
apbūvei. [..] Pils dārza apstādījumi atstāja nožēlojamu iespaidu. [..] Ziemciešu dobes, 
kas likās salīdzinoši mazāk kā vasaras puķēm atvēlētā platība, ir bez būtiskiem 
iebildumiem. Viengadīgo puķu dobes var uzskatīt par ekskluzīvu apstādījumu 
elementu to ierīkošanas izmaksu dēļ, kā arī iespējai katru sezonu rādīt ko jaunu. Puķu 
trauki – laba lieta, ko novieto uz cietā seguma laukumiem pilsētas intensīvi izmantotās 
vietās. Ventspils pilsētā nupat kā uzstādītie puķu trauki, manuprāt, ir veiksmīgi 
izvēlēti, un to izkārtojums vēl tiek tikai modulēts dabā! [..] Puķu stādījumiem traukos 
būtu labi jāizskatās tūlīt pēc to iestādīšanas. Par sortimentu var diskutēt, bet stādu 
daudzums (stādīšanas attālumi) nepietiekošs, līdz ar to trauki izskatās “pieticīgi”, 
trūkst krāšņuma, bagātības utt. (varbūt uz rudens pusi saziedēs). [..] Zāliens. Esošais 
tiek uzturēts labā stāvoklī, kā parasti lieta ir ceļa maliņu atduršana – tās vairs nav 3–5 
cm dziļas ar 45 grādu leņķi, bet gan kā grāvis! [..] Raugoties uz pilsētas apstādījumiem 
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Ziedu dekors Kuldīgas ielā. 2003. gads. V. Jansona foto

Ziedu paklāju konkursa žūrija vērtē darbus. 2002. gada augusts.
A. Neilandes foto



232 ARHĪVU DZĪVE

kopumā, varētu teikt, ka tie tiek veidoti, pārveidojoties arī pašiem cilvēkiem – viņu 
uzskatiem, priekšstatiem, zināšanām. [..] Puķes nevar “ienākt” pilsētā vienā sezonā – 
auga dinamiskā daba nav tik vienkārši “paņemama” kā betona ķieģelīši.”

1998. gada 18. un 19. jūlijā Ventspilī notika Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības 
seminārs, kurā piedalījās Latvijas ainavu arhitekti, lai salīdzinātu padarīto un 
novērtētu pašreizējo puķu un košumkrūmu, zaļās zonas un ielu kopīgo veidojumu 
Ventspilī. Izmantojot šo gadījumu, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks lūdza  ainavu arhitektus īpašu 
uzmanību pievērst  Vecpilsētas, centrālās daļas un Pārventas  ielu apstādījumiem, 
puķu traukiem, parku un skvēru zaļajai zonai, lai piedalītos  pilsētas  izsludinātajā  
konkursā par apzaļumošanas projektēšanu, paredzot mūžzaļo košumkrūmu, koku 
un puķu stādījumus, kas priecētu  pilsētniekus un pilsētas viesus visa gada  garumā 
ar ziedēšanas periodu no maija līdz oktobrim.

No 1997. līdz 2012. gadam ainavu arhitekte ir fotografējusi pilsētas apstādījumos  
notikušās  krāsainās  un krāšņās   pārvērtības: 2003. gadā pilsētas iedzīvotājus un 
viesus priecēja 32 puķu piramīdas, 130 iekārti un 50 uz zemes stāvoši puķu trauki, 
32 puķu dobes, figurālas puķu skulptūras – “Pīļu ģimene”, “Puķu pulkstenis”, 
piecas puķu palmas, kurās kopā izlietoja  55 000 viengadīgo puķu dēstu. 2004. gadā 
iekārtotas jaunas figurālās puķu skulptūras – “Bobslejisti”, “Mārītes”, “Zemūdens 
pasaule” un 6 m augsts “Puķu koks”.

Fotogrāfijās fiksēti pilsētā notiekošā ikgadējā konkursa “Pilsētas rota” skolu, 
bērnudārzu, privāto, sabiedrisko dārzu un konkursa laureātu braucieni pa Latviju un 
Eiropu. Īpaši interesantas un vēsturiski nozīmīgas ir fotogrāfijas un dokumenti par 
Pārventas bibliotēkas jaunās ēkas  celtniecību  un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu  
no 2008. līdz  2010. gadam.  Katru gadu augusta beigās Pilsētas svētku laikā notiek 
“Ziedu paklāju” konkurss, un daudzajās fotogrāfijās ir apskatāms ziedu paklāju 
veidošanas  process un  rezultāts. Fotogrāfijas un dokumenti  ir arī liecinieki pilsētas 
720 gadu jubilejas  pasākumu laikā  veidotajam  pasaules garākajam ziedu  paklājam 
(1500 m), kas ir jauns Ginesa rekords.

Jaunieguvums ir ne tikai  krāšņs un krāsains, bet ar vēsturisku  piesitienu  Ventspils 
vaibstos  gadsimta  mijā.  

  
 Daina Sūngaile

  
 

top izstāde par hercogu jēkabu
       Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture (1561./1562.–1795. g.) ir viena no 
spilgtākajām Latvijas pagātnes lappusēm, kas nemainīgi izraisa lielu sabiedrības 
interesi arī mūsdienās. To uzskatāmi parādīja Latvijas Valsts vēstures arhīva izstādes 
“No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” popularitāte. Tādēļ, turpinot 
iepriekšējos gados iesākto Kurzemes hercogistes vēstures izpēti un popularizēšanu, 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā pašlaik top jauna izstāde, kas veltīta zināmākajam un 
vienlaikus mītiem visapvītākajam Ketleru dinastijas pārstāvim hercogam Jēkabam 
(1610–1681). Strādājot pie izstādes sagatavošanas, tās autorei izdevies atklāt dažus 
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Jēkaba forts Tobago salā. Fragments no 1654. gada kartes. 
LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l.

Būvējamais forts Sv. Andreja salā Gambijā. 17. gs. 50. gadi. 
LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l.
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jaunus faktus, kas attiecas uz hercoga Jēkaba personību un aktivitātēm dažādās 
jomās, kā arī atrast vairākus ārkārtīgi interesantus vēstures avotus, kas līdz šim 
zinātniskajā apritē nebija ieviesti.
       Labi zināms, ka kuģi un kuģniecība bija hercoga Jēkaba sirdslieta. Savas burinieku 
flotes veidošanu viņš bija uzsācis vēl pirms oficiālās kāpšanas tronī, kas notika pēc 
hercoga Frīdriha nāves 1642. gadā. Tomēr līdz pat šim brīdim nebija zināms, kur un 
kad tika uzbūvēti pirmie hercoga Jēkaba kuģi. To savulaik nebija izdevies noskaidrot 
arī grāmatas “Hercoga Jēkaba burinieki” (Izdevniecība AGB, 2002) autoram Arturam 
Eiženam Zalsteram, kurš kļūdaini pieņēma, ka sākotnēji Jēkaba kuģu būvētava 
atradusies Kuldīgā. Taču hercogu fonda (554. fonds) bagātīgo krājumu dzīlēs atrastie 
kuģu inventārsaraksti (Inventarium) liecina, ka pirmie divi hercoga Jēkaba flotes kuģi 
uzbūvēti Liepājā – pinase “Fortuna” 1639. gadā un kuģis “St. Jacob” 1639./1640. gadā. 
Tomēr jau 1640. gadā kuģu būve tiek turpināta Ventspilī, kāpēc – uz to joprojām nav 
viennozīmīgas atbildes. 
       Ar hercoga kuģniecības un koloniju iegūšanas plāniem saistās kāds cits visnotaļ 
vērtīgs dokumentārs atradums, proti, 1654. gada Tobago salas karte un trīs Gambijā 
Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni jeb skices no 17. gs. vidus. Šo vizuālo 
avotu nozīmīgumu vispirms jau nosaka fakts, ka tie tapuši tieši hercoga Jēkaba 
realizētās kolonizācijas procesa laikā un ir autentiskas vēstures liecības. Turklāt 
līdzšinējā vēstures literatūrā ne karte, ne plāni nav nedz iespiesti, nedz minēti. 
Tādējādi var secināt, ka Kurzemes hercogistes laika biezais dokumentu sējums, 
kurā iesieta arī karte un skices un kas kādreiz glabājies Kurzemes provinces muzejā, 
nezināmu iemeslu dēļ palicis ārpus Kurzemes koloniju vēstures pētnieku uzmanības 
loka.
      Aplūkojot Tobago karti, kas diemžēl pašlaik ir visai sliktā stāvoklī un tādēļ nodota 
restaurācijai, redzam, ka sala nosaukta par Jauno Kurzemi (Neew Coerlande), bet par 
Jēkaba fortu dēvētais kurzemnieku nocietinājums tolaik atradies Atlantijas okeāna 
krastā, nevis Karību jūras piekrastē, kur kurzemnieki nocietinājās vēlāk un kur 
joprojām atrodami ar Kurzemi saistīti vietvārdi. Jēkaba forta un tam blakus esošās 
plantācijas plāns jeb skice atrodama kartes otrajā pusē. Visi uzraksti ir holandiešu 
valodā, kas nav nekāds brīnums, ja atceramies, cik daudz holandiešu periodiski 
atradās hercoga dienestā.  
     Savukārt skices ar Sv. Andreja salā Gambijas upes lejtecē ierīkoto kurzemnieku 
fortu parāda to dažādās stadijās. Melni dzeltenās krāsās darināts akvarelis attēlo 
būvei ieplānoto fortu un tā vaļņu šķērsgriezumu, bet ar tinti zīmēts plāns acīmredzot 
rāda salas reālo apbūvi. Vēl viens tintes zīmējums attēlo plānoto forta pārbūvi, kam no 
četrstūraina kvadrāta bija jāpārtop par sešstūrainu zvaigznes formas nocietinājumu. 
Šis projekts visdrīzāk attiecas uz 17. gs. 60. gadu sākumu, kad pēc atgriešanās no 
zviedru gūsta hercogs Jēkabs mēģināja atgūt savus koloniālos īpašumus. Kā zināms, 
Gambijas gadījumā hercogam tas neizdevās un arī ar Tobago salas noturēšanu viņam 
bija lielas grūtības. Taču tas tikai vairo minēto avotu vēsturisko vērtību.  

Mārīte Jakovļeva                                
        
  


