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Rakstā aplūkota žurnāla “Latvijas Arhīvi” vieta mūsdienu Latvijas historiogrāfijā, kā 
arī parādīta tā nozīme un loma vēstures pētniecības attīstībā pēc Latvijas valsts neatkarības 
atgūšanas. Rakstā sīki analizēta publikāciju tematika, noteiktas prioritārās vēstures tēmas un 
posmi, kas visplašāk reprezentēti žurnālā. Nopietna uzmanība veltīta vēstures avotu – arhīva 
dokumentu publikācijām žurnālā un tā pielikumos (krājumu sērija “Vēstures avoti”), izvērtēts 
šo publikāciju arheogrāfiskais līmenis un parādīta to heiristiskā nozīme. Veiktais pētījums 
ļauj secināt, ka žurnāls sekmīgi un intensīvi popularizē nacionālo dokumentāro mantojumu, 
paplašina vēstures pētījumu avotu bāzi, atbalsta un attīsta pašas labākās vēstures pētniecības 
tradīcijas un tajā pašā laikā sekmē jaunu pieeju ieviešanu historiogrāfijā, palīdz pārvarēt zināmas 
deformācijas vēstures zinātnē Latvijā. 
Atslēgvārdi: žurnāls “Latvijas Arhīvi”, historiogrāfija, Latvija, arheogrāfija, arhīvu zinātne, 
nacionālais dokumentārais mantojums, pētījums, vēstures avots, publikācija.

Viens no vēstures zinātnes progresa priekšnoteikumiem ir pētniecības 
infrastruktūra, un tās būtiska sastāvdaļa ir periodika – vēstures žurnāli, 
kuros tiek aprobētas modernas pieejas vēstures izzināšanā, prezentētas 
jaunas atziņas, nodrošināta vēsturnieku komunikācija un diskusijas. 20. gs.  
80. gadu beigās – 90. gadu sākumā bija ievērojami paaugstinājusies sabiedrības 
interese par Latvijas vēstures jautājumiem, kas sekmēja vēstures pētniecības 
infrastruktūras attīstību. Jau 1991. gadā Latvijā parādījās vēstures žur- 
nāli – “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” un “Latvijas Vēsture”.1 Šo žurnālu 
loma mūsdienu Latvijas historiogrāfijā ir nenoliedzama, tomēr šie izdevumi 
neaptver visu jautājumu klāstu, kuru reprezentācija specializētajā periodikā 
ir nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijas nacionālās historiogrāfijas sekmīgu 
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attīstību. Samērā maz uzmanības šajos žurnālos veltīts avotu mācībai, citām 
vēstures speciālajām zinātnēm un palīgzinātnēm, kā arī Latvijas kultūras 
vēsturei, Latvijas jauno laiku vēsturei un citiem jautājumiem. Tādējādi  
20. gs. 90. gadu sākumā vēstures periodikas spektrā palika niša, ko aizpildīja 
žurnāls “Latvijas Arhīvi”.2 

Kopš pirmā laidiena, kas nāca klajā 1994. gadā, žurnāls “Latvijas Arhīvi” 
ieņem ļoti svarīgu vietu Latvijas vēstures pētniecībā:3 no vienas puses, žurnāls 
paplašinājis vēstures periodikas klāstu, no otras puses, izdevumā publicēto 
materiālu tematika tieši sekmē Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma 
apzināšanu, tā ieviešanu vēstures zinātnes apritē un vispusīgu un dziļu izpēti. 
Tāpēc var apgalvot, ka žurnāls “Latvijas Arhīvi” nodrošina, uztur un attīsta 
vēstures zinātnes saikni ar arhīviem. Turklāt ir jāņem vērā, ka žurnālā tiek 
publicēti raksti vairākās vēstures zinātnes apakšnozarēs – avotu mācībā, 
vēstures palīgzinātnēs u.c., kurām pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas 
netiek veltīta pienācīga uzmanība, kaut arī šīs apakšnozares nodrošina 
nacionālās historiogrāfijas izaugsmi, nosaka tās panākumus un turpmākās 
attīstības iespējas.4 Jāatzīmē, ka visi žurnāla “Latvijas Arhīvi” publikāciju 
veidi ietekmē mūsdienu Latvijas historiogrāfijas attīstību: vēstures rakstos 
tiek aktualizēta jaunā faktogrāfija, pozicionētas inovatīvas pieejas vēstures 
pētniecībā; arhīva dokumentu publikācijas un it sevišķi arhīva dokumentu 
apskati informē par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures avotiem; recenzijās 
un grāmatu apskatos sniegta kodolīga informācija par jaunām publikācijām 
vēsturē un kultūrvēsturē;5 publikācijas arhīvzinātnē satur informāciju, kas var 
būt noderīga ne tikai arhīvistiem, bet arī vēsturniekiem – arhīva dokumentu 
lietotajiem. Var droši apgalvot, ka daudzveidīgās publikācijas žurnālā “Latvijas 
Arhīvi” padara šo izdevumu par īpatnēju, vēstures pētniekiem vērtīgu 
rokasgrāmatu.

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” atpazīstamību vēsturnieku vidū nosaka vispirms 
raksti – nopietni pētījumi, kas veltīti dažādiem Latvijas vēstures un Latvijas 
kultūras vēstures aspektiem.6 Ielūkojoties žurnālā publicēto rakstu kopumā, 
var secināt, ka vairākums rakstu balstās uz Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk 
LNA) struktūrvienību – Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva, 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un zonālo valsts arhīvu – 
dokumentiem. 
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Hronoloģiski publikācijas aptver gandrīz visus Latvijas vēstures posmus 
no viduslaikiem līdz pat 20. gs. 90. gadiem. Taču šie posmi reprezentēti 
nevienmērīgi, kas norāda uz žurnāla “Latvijas Arhīvi” Redakcijas padomes 
prioritātēm, kā arī uz prioritāšu evolūciju. Pirms žurnāla reorganizācijas  
1999. gadā tajā tika publicēti vairāki pētījumi7 par aktuālajiem Latvijas 
vēstures jautājumiem, kas Trešās atmodas un neatkarības atgūšanas laikā bija 
Latvijas sabiedrības uzmanības centrā. Vispirms tas bija vēstures jautājumu 
un aspektu mezgls, kas saistīts ar trim Latvijas okupācijām: notikumi  
1939. gadā Latvijas neatkarības zaudēšanas priekšvakarā – Latvija starptautisko 
attiecību sistēmā un vācbaltiešu izceļošana no Latvijas, Latviešu SS brīvprātīgo 
leģions un leģionāru likteņi, nacionālo partizānu karš Latvijā pēc Otrā pasaules 
kara un citi nacionālās pretošanās vēstures jautājumi, padomju politika Latvijā 
u.c. Tikpat liela uzmanība publikācijās tika veltīta Neatkarības kara un it īpaši 
Pirmās Latvijas Republikas vēstures aspektiem. Tāda prioritāšu hierarhija ir 
pilnīgi saprotama: žurnāla lappusēs tika reprezentēti vēstures sižeti, kuru 
izpēte padomju laikā vai nu nebija iespējama, vai arī tika pakļauta sevišķi 
spēcīgam cenzūras spiedienam un padomju ideoloģijas ietekmei, kas nosacīja, 
no vienas puses, noklusējumus, bet, no otras puses, vēstures izkropļojumus. 
Tajā pašā laikā ir jāatzīmē, ka kopš pirmā izdošanas gada žurnālā tika publicēti 
raksti par vēstures posmiem un vēstures jautājumiem, kuriem Latvijas vēstures 
historiogrāfijā tika veltīta nepietiekama uzmanība: pilsētu vēsture jaunajos 
laikos, Baltijas guberņu sociālā vēsture, latviešu nacionālās identitātes tapšanas 
aspekti u.c.8 

Sākot no 1999. gada, žurnāla koncepcija tika koriģēta: gandrīz visi raksti, 
kas publicēti izdevumā, ir nopietni un plaši pētījumi, kas pilnībā atbilst 
akadēmiskā pētījuma standartiem. Turklāt daudziem pētījumiem pievienotas 
vēstures avotu publikācijas, kas tematiski saistītas ar rakstiem, paplašinot, 
apliecinot un ilustrējot to autoru atziņas. Dažreiz pat grūti viennozīmīgi noteikt 
atsevišķu, konkrētu publikāciju žanru: vai tas ir pētījums šī vārda tiešajā 
nozīmē ar tradicionālu pielikumu, kas lasītājus iepazīstina ar vēstures avotiem, 
vai arī tā ir vēstures avota (vai avotu – Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu 
izlases) publikācija, ko pavada zinātniskais raksts un vēsturiski komentāri. 
Tāds vēstures pētījumu rezultātu reprezentācijas veids ir augstu vērtējams, jo 
vēstures avotu un vispirms – arhīva dokumentu elastīga integrēšana rakstos 
būtiski paaugstina publikāciju heiristisku nozīmīgumu, atdzīvina tipisku 
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zinātnisko naratīvu, modina lasītāju interesi. Var apgalvot, ka rakstos, kuros 
vēsturnieku vēstījums sasaistīts ar attiecīgajiem vēstures avotiem, spilgti 
atklājas arhīva žurnāla specifika, izdevuma atšķirība no citiem periodiskiem 
izdevumiem.

Pēc reorganizācijas žurnāla rakstu tematika kļuva daudzveidīga. Rubrikā 
“Vēsture” iekļauto publikāciju hronoloģiski tematiskā sadalījuma analīze  
(sk. tabulu) ļauj secināt, ka žurnāla rakstos visplašāk reprezentēti Latvijas 
vēstures aspekti, kam mūsdienu Latvijas historiogrāfija neveltī pienācīgu 
uzmanību. Tas nosaka šo rakstu zinātnisko aktualitāti, kā arī žurnāla “Latvijas 
Arhīvi” vietu un nozīmi Latvijas vēstures pētniecībā mūsdienās. 

Sevišķi daudz ir publikāciju par Latvijas vēsturi jaunajos laikos – aptuveni 
viena trešdaļa no 1999.–2013. gadā publicēto rakstu kopējā skaita. Šajā sakarā 
ir jāatzīmē, ka publicēto rakstu klāsts, tematika, hronoloģiskais sadalījums 
un tādējādi arī žurnāla “Latvijas Arhīvi” prioritātes tikai daļēji atbilst pētāmo 
posmu un jautājumu klāstam mūsdienu Latvijas historiogrāfijā. Kā bija 
konstatēts Latvijas vēsturnieku I kongresā 2011. gadā, “[p]ēc 1991. gada 
atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā viduslaiku un jauno laiku vēsturei vēstures 
pētījumu spektrā nav izdevies izkļūt no pabērna lomas, kas mantota no 
iepriekšējā posma,”9 tāpēc “[..] Latvijas jauno laiku vēstures pētniecība, lai arī 
aptver ļoti plašu laiku hronoloģiskā ziņā, kas turklāt ir notikumiem bagāts, 
diemžēl nevar lepoties ar lielu pētniecības tēmu klāstu”10. Tieši šajā fonā izceļas 
žurnāls “Latvijas Arhīvi”: tas veic nopietnu un ļoti svarīgu darbu, lai izlīdzinātu 
deformācijas, kas izveidojušās mūsdienu Latvijas vēstures historiogrāfijā.

Pētījumu tematika ir ārkārtīgi daudzveidīga; tā neaprobežojas ar 
politisko vēsturi, kaut arī valstīm, valstiskiem veidojumiem un citu valstu 
administratīvajām teritorijām, kas jaunajos laikos pastāvēja mūsdienu Latvijas 
teritorijā, kā arī kariem, valsts iekārtas attīstībai, valstsvīriem, starptautiskajām 
attiecībām, iekšpolitikas aspektiem utt. veltīta pietiekami liela ievērība. Tikpat 
liela uzmanība veltīta sociālās vēstures jautājumiem, ekonomikas vēsturei, 
kultūrai un mākslai. No vienas puses, pētījumu tematika atspoguļo rakstu 
autoru zinātniskās intereses; šajā sakarā jāatzīmē, ka daudzi pazīstami Latvijas 
vēsturnieki – žurnāla pastāvīgie autori, kuri specializējas jauno laiku vēstures 
pētniecībā, savus darbus publicē žurnālā “Latvijas Arhīvi”, un tie ir Ēriks 
Jēkabsons, Anita Čerpinska, Vita Zelče, Vitālijs Šalda, Jānis Baltiņš un daudzi 
citi. No otras puses, Latvijas Valsts vēstures arhīvs – Latvijas Nacionālā arhīva 
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sociālā
vēsture

dzimtu 
vēsture, 
biogrā-

fijas

baz-
nīcas 

(reliģi-
jas) 

vēsture

Jaunie      Kurzemes   21    6   11   18   5   1  12   1
laiki  hercogiste, 
                 1561.–1795. g. 
  Vidzeme    6    1    1    4   –   1   3   –
  Zviedrijas 
  varā, 1629.–
                 1721. g. 
  Poļu     4     2    –    2   –   1   1   2
                 Inflantija  
  Latvija    59     8    8   44    13   2  33   5
  Krievijas 
  impērijas 
  sastāvā 

Jaunākie  Latvija     11    4    1    8    1   –   –  –
laiki  Pirmajā 
  pasaules karā 
  Latvijas     87    42    9   57    8   1   24   4
                 Republika,  
                 1918.–1940. g.  
  Nacionāl-    14    10    1    8    1   2   5   1
                 sociālistiskās 
                 Vācijas 
                 okupācija  
  Padomju   36    12    7   27    3   1  13   7
                 okupācija  
  Trešā      7    5    6    6    1   –   1   2
                 atmoda un 
                 Latvijas Republika 

Publi-
kāciju 

skaits** poli-
tiskā

vēsture

ekono-
mikas 

vēsture

kultū-
ras

vēsture

histo-
riogrā-
fija un 

vēstures 
palīg-

zinātnes

Publikāciju tematika***

Viduslaiki    9    6    3    6   –   1   4   5

*    Atsevišķi vēstures raksti, it sevišķi publikācijas, kas ir tematiski saistītas ar historiogrāfiju 
un vēstures palīgzinātnēm tika publicēti arī žurnāla sadaļā “Arhīvi”; šie raksti netiek 
uzskaitīti tabulā.

** Šajā ailē raksti, kas publicēti ar turpinājumu, tiek uzskaitīti tikai vienu reizi. Ja rakstā 
aplūkoti vēstures aspekti, kas attiecas uz diviem vai vairākiem vēstures posmiem, šis 
raksts ņemts vērā, aprēķinot publikāciju skaitu visos attiecīgajos posmos.

*** Parasti publikācijās uzreiz reprezentēti vairāki vēstures aspekti; raksti, kuros aplūkota 
tikai viena tēma, žurnālā parādās izņēmuma kārtā. Tāpēc publikāciju kopējais skaits 
ailēs, kas veido tabulas daļu “Publikāciju tematika”, pārsniedz rakstu skaitu ailē 
“Publikāciju skaits”. Turklāt jāņem vērā, ka publikāciju tematiskais iedalījums ir samērā 
subjektīvs.

Publikāciju hronoloģiski tematiskais sadalījums 
(rubrika “Vēsture”, 1999.–2013. g.*)
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struktūrvienība, kas visciešāk iesaistīta žurnāla “Latvijas Arhīvi” veido- 
šanā, – tieši sekmē nopietno pētījumu tapšanu par Latvijas jauno laiku 
vēstures jautājumiem. Tāpēc nav nejaušība, ka žurnāla autoru vidū ir LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas zinātniskie līdzstrādnieki Valda Kvaskova, Pārsla Pētersone, Mārīte 
Jakovļeva, Jānis Šiliņš u.c. Turklāt pētījumu tematikas paplašināšanos sekmē 
žurnāla “Latvijas Arhīvi” tematiski laidieni; daži no tiem aktualizē tieši 
Latvijas jauno laiku vēstures aspektus.11 Nav šaubu, ka šie tematiskie laidieni 
ir ļoti efektīvs līdzeklis, mērķtiecīgi veidojot (faktiski – pasūtot) pētījumu 
tematiskus kopumus, lai aizpildītu robus mūsdienu Latvijas historiogrāfijā un 
ieviestu zinātniskajā apritē Latvijas Nacionālā arhīva vērtīgākos dokumentus. 
Tāpēc tematisko laidienu sagatavošanas tradīcija noteikti jāturpina un 
jāattīsta. 

No konkrētiem jauno laiku vēstures jautājumiem žurnālā samērā plaši 
reprezentēta Kurzemes un Zemgales hercogistes sociāli politiskā, saimniecības 
un kultūras vēsture,12 turpretim Latgale Žečpospolitas un Vidzeme Zviedrijas 
varā kļuvušas par pētījumu objektiem pavisam nedaudzos rakstos.13 Zināmā 
mērā tas atspoguļo 17.–18. gs. vēstures historiogrāfijā izveidojušos situāciju. 
Šā posma ietvaros visplašāk reprezentēta Latvijas vēsture 19. gs. un 20. gs. 
sākumā. Publicēto rakstu vidū ir jāmin nopietni pētījumi par latviešu nācijas 
tapšanu,14 latviešu diasporas veidošanos un attīstību ārzemēs,15 revolucionāro 
kustību 20. gs. sākumā un 1905. gada revolūciju,16 Baltijas guberņu iedzīvotāju 
dzīvesveidu un ikdienu,17 mazākumtautībām,18 saimniecības un kultūras 
vēsturi.19 

Var apgalvot, ka raksti un citas publikācijas par Latvijas vēsturi 
jaunajos laikos ir žurnāla “Latvijas Arhīvi” identitātes galvenā izpausme, 
nosaka tā atpazīstamību Latvijas vēstures periodikas un citu publikāciju – 
turpinājumizdevumu, rakstu krājumu, konferenču materiālu – kompleksā. 

Līdz ar minētajām publikācijām žurnāla tēlu un atpazīstamību veido raksti, 
kas tematiski saistīti ar Latvijas Republikas starpkaru perioda vēsturi. Šis īsais 
posms Latvijas vēsturē ir reprezentēts tikpat plaši kā jauno laiku vēsture.20 

Publicētajos pētījumos atspoguļoti daudzi Neatkarības kara vēstures un 
Latvijas Republikas tapšanas aspekti,21 starptautiskās attiecības un Latvijas 
Republikas diplomātijas vēsture starpkaru posmā,22 valsts iekārtas un valsts 
aparāta attīstības jautājumi, iekšpolitika, Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma 
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vēstures aspekti23 utt. Jāatzīmē, ka politiskās vēstures jautājumi bieži vien tiek 
tieši un cieši sasaistīti ar Latvijas sociālo un kultūras vēsturi neatkarības gados,24 
tādējādi veidojot diezgan vispusīgu un plašu Latvijas vēstures kopainu 20. gs. 
20.–30. gados. Šo kopainu dzīvāku padara smalkas detaļas, kas retos gadījumos 
tiek pētītas vai pat skartas Latvijas historiogrāfijā, piemēram, tūrisms,25 sports,26 
pretalkohola kustība,27 institūtu korporāciju vēsture,28 eigenētika29 u.tml. No 
pirmā acu uzmetiena raugoties, šie raksti veltīti nejaušiem vēstures aspektiem, 
kam ir it kā niecīga nozīmē svarīgāko vēstures norišu kontekstā. Taču nav 
šaubu, ka šie raksti saista kā profesionālu vēsturnieku, tā arī lasītāju uzmanību, 
jo tajos atklājas dzīvās vēstures drumslas; rezultātā vēstures kopaina kļūst 
daudzveidīgāka un stereoskopiska. 

Ieskats publicēto rakstu klāstā dod pamatu secinājumam, ka neatkarīgi no 
rakstu tematikas pētījumu autoru uzmanības centrā tā vai citādi paliek latviešu 
nacionālās vēstures izpausmes – latviešu nācijas izaugsmes un attīstības gaita 
neatkarības gados. Priekšstatu par šiem nacionālajiem procesiem papildina 
publikācijas, kas veltītas latviešu diasporām un latviešu likteņiem ārvalstīs – 
Krievijā,30 Baltkrievijā,31 Igaunijā32 un citās valstīs. Tajā pašā laikā prioritārā 
uzmanība latviešu nacionālās vēstures jautājumiem nenozīmē, ka tiek pilnīgi 
ignorēta Latvijas etnisko minoritāšu vēsture: žurnālā “Latvijas Arhīvi” laiku 
pa laikam parādās raksti arī par šo tēmu.33 

Atšķirībā no sociāli politiskās un kultūras vēstures Latvijas ekonomikas 
vēsturei rakstu autori veltī samērā nelielu uzmanību, tāpēc šajā jomā 
oriģinālu pētījumu skaits ir niecīgs.34 Zināmā mērā tas atspoguļo situāciju, kas 
izveidojusies Latvijas historiogrāfijā pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. 
Jādomā, ka nepietiekamu uzmanību ekonomikas vēstures jautājumiem – 
gandrīz visu Latvijas vēstures posmu ietvaros – ir noteikuši divi faktori. No 
vienas puses, prioritāšu hierarhija mūsdienu Latvijas historiogrāfijā prasa 
pētījumos reprezentēt vispirms un galvenokārt politiskās un daļēji arī sociālās 
vēstures norises, kas saistītas ar lūzuma momentiem Latvijas vēsturē, lai 
spilgtāk parādītu latviešu tautas dramatisko ceļu uz nacionālo neatkarību. 
No otras puses, ekonomikas vēstures izpēte ir darbietilpīga, jo ekonomikas 
vēstures rekonstrukcija balstās uz daudziem masveida (statistiskiem) 
vēstures avotiem, kuru apzināšana un analīze prasa daudz laika, kā arī 
speciālas iemaņas un zināšanas, it īpaši ekonomikas un statistikas zinātnes 
jomā. Diemžēl vēsturnieku zinātniskā darba vērtēšanas pašreizējie kritēriji 
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ir orientēti uz maksimāli ātru atdevi jeb rezultātu, un tas neļauj viņiem veikt 
pētījumus par tādām tēmām, kuru empīriskās bāzes veidošana prasa pārmē-
rīgi daudz laika. Tieši tāpēc visas publikācijas ekonomikas vēsturē, to skaitā 
raksti žurnālā “Latvijas Arhīvi”, ir ļoti vērtīgas, jo tās sekmē deformāciju 
pārvarēšanu mūsdienu Latvijas historiogrāfijā.

Atbilstoši mūsdienu Latvijas historiogrāfijas prioritātēm žurnālā “Latvijas 
Arhīvi” ir regulāri publicēti arī raksti, kuros ir pētīta triju okupāciju – pirmās 
padomju, nacionālsociālistiskās Vācijas un otrās padomju okupācijas – vēsture. 
Taču nevar apgalvot, ka rakstu kopējā klāstā 1999.–2013. gadā dominē tieši šīs 
publikācijas: padomju posmam ir veltīti tikai 36 raksti, bet nacionālsociālistiskās 
Vācijas okupācijai – 14 raksti. Visumā žurnālā publicēto rakstu iedalījums pa 
posmiem neatspoguļo historiogrāfiskā materiāla struktūru, kas izveidojusies 
un, šķiet, arī nostiprinājusies Latvijas vēstures pētniecības gaitā pēc Latvijas 
valsts neatkarības atgūšanas: lai gan kvantitatīvi pētījumi par to netika veikti, 
tomēr nav šaubu, ka historiogrāfiskajā materiālā visvairāk ir darbu par Latvijas 
okupācijām, kā arī par okupācijas režīmu represīvo politiku un tās sekām. 
Šiem vēstures aspektiem veltītas gan monogrāfijas un daudzsējumu izdevums 
“Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti”, gan tematiski krājumi un publikācijas 
konferenču materiālos, kā arī raksti zinātniskajā periodikā.

Tajā pašā laikā nevar apgalvot, ka minētie aktuālie vēstures jautājumi 
ir nepietiekami reprezentēti žurnālā “Latvijas Arhīvi”. Pēc autora domām, 
žurnālā šis posms Latvijas vēsturē atspoguļots visumā sabalansēti un adekvāti, 
ņemot vērā tā reālo nozīmi citu vēstures jautājumu un aspektu hierarhijā. 
Galu galā Latvijas vēsture nevar būt reducēta tikai līdz 20. gs. 40.–80. gadu 
vēsturei, un Latvijas historiogrāfijas attīstības stratēģijā jāparedz pēc iespējas 
vienmērīgāka visu vēstures posmu un aspektu apgaismošana. 

Okupāciju vēstures reprezentācijas jomā žurnālam “Latvijas Arhīvi” 
ir izdevies atrast savu nišu, aktualizējot vēstures aspektus, kuriem citos 
žurnālos, turpinājumizdevumos un rakstu krājumos netiek veltīta pienācīgā 
uzmanība. Piemēram, Otrā pasaules kara vēstures jautājumu vidū žurnālā 
tiek akcentēta humanitārā kara dimensija.35 Šajā sakarā var atzīmēt, ka tie paši 
akcenti konstatējami arī žurnāla rakstos, kas veltīti Pirmajam pasaules karam.36 
Savukārt rakstu klāstā, kas veltīti padomju posmam Latvijas vēsturē, sevišķi 
izceļas raksti, kuros atspoguļotas norises Latvijas novados.37 Ļoti svarīgi, ka 
šīs publikācijas balstās uz LNA zonālo valsts arhīvu dokumentiem, kas nav 
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sevišķi pieprasīti un tādējādi diezgan fragmentāri izmantoti profesionālo 
vēsturnieku darbos. Turklāt ir jāatzīmē, ka arī šā posma ietvaros padomju 
režīma īstenotās politikas humanitārās sekas vienkāršu cilvēku dzīvē parasti 
paliek rakstu autoru uzmanības centrā.38 Vērību ir pelnījuši arī raksti, kuros 
pētīti kultūras un mākslas vēstures aspekti.39 Samērā liela uzmanība veltīta 
Trešajai atmodai un neatkarības atgūšanas gaitai Latvijā 20. gs. 80. gadu otrajā 
pusē – 90. gadu pašā sākumā.40

Rakstu apskats parāda, ka žurnāla “Latvijas Arhīvi” raksti veido interesantu 
un daudzpusīgu Latvijas vēstures ainu. Taču šajā ainā konstatējami būtiski robi. 
Šajā sakarā ir jāmin Latvijas viduslaiku vēstures nepietiekama reprezentācija: ir 
tikai atsevišķi, pavisam maz rakstu, kuru tematika ir saistīta ar viduslaikiem. 
Jāatzīmē, ka ar nedaudziem izņēmumiem41 šie raksti veltīti nevis vēstures 
notikumiem, bet viduslaiku vēstures avotiem un to kompleksiem.42 Pēc šā 
raksta autora domām, žurnālam “Latvijas Arhīvi” ir reālas iespējas šos robus 
aizpildīt, ņemot vērā gan rakstu autoru, vispirms LNA Latvijas Valsts vēstures 
arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas speciālistu augstu 
kvalifikāciju, gan iespējamo pētījumu ārkārtīgi plašo empīrisko bāzi – LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumus, kuru informatīvais potenciāls ir 
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apzināts un aktualizēts tikai daļēji. Būtu vēlams, lai rakstu sagatavošana tieši 
viduslaiku vēstures jomā kļūtu par žurnāla stratēģijas svarīgu sastāvdaļu, 
kas perspektīvā sekmēs vēl vienas problēmas pārvarēšanu mūsdienu Latvijas 
historiogrāfijā.

Par žurnāla “Latvijas Arhīvi” ieguldījumu Latvijas historiogrāfijā liecina 
ne tikai tradicionāli raksti, kuros piedāvātas vēstures aspektu klasiskas 
rekonstrukcijas, bet arī publikācijas vēstures speciālajās zinātnēs un vēstures 
palīgzinātnēs, kas nodarbojas ar rakstīto vēstures avotu apzināšanu (tā sauktā 
avotpētnieciskā heiristika), kā arī ar avotu vispusīgu un dziļu izpēti – ārējo 
un iekšējo kritiku. Tajā pašā laikā citām vēstures speciālajam zinātnēm, kas 
nav orientētas uz rakstīto avotu apzināšanu un izpēti, veltīta samērā neliela 
uzmanība.43 Piemēram, Latvijas vēstures historiogrāfijas jautājumi skarti tikai 
analītiskajās recenzijās, kā arī atsevišķos, pavisam nedaudzos rakstos.44 

Spriežot pēc publikācijām žurnālā “Latvijas Arhīvi”, augstu līmeni Latvijā 
ir sasniegusi nozīmīgākā vēstures speciālā zinātne – avotu mācība. Taču arī 
šajā gadījumā žurnāls “Latvijas Arhīvi” neatspoguļo situāciju mūsdienu 
Latvijas historiogrāfijā: īstenībā daudzos pētījumos vēstures avotu ārējās 
un it īpaši iekšējās kritikas jautājumi bieži vien paliek novārtā,45 tādējādi 
vēstures avoti izmantoti bez to sniegtās informācijas drošuma un ticamības 
vispusīgas pārbaudes. Arī speciāli avotpētnieciski pētījumi Latvijā ir liels 
retums. Šis secinājums attiecas vispirms uz monogrāfiskiem pētījumiem,46 

jo avotpētnieciski raksti laiku pa laikam parādās žurnālos, rakstu krājumos 
un konferenču materiālos. Atšķirībā no pārējiem speciāliem periodiskiem 
izdevumiem Latvijā47 tādas publikācijas žurnālā “Latvijas Arhīvi” parādās 
regulāri, bet rakstu zinātniskais līmenis visumā atbilst līmenim, kas sasniegts 
mūsdienu pasaules historiogrāfijā. Tieši tāpēc avotpētnieciskās publikācijas 
žurnālā “Latvijas Arhīvi” ir pelnījušas sevišķi lielu uzmanību. 

Avotpētniecisko rakstu pamattēma ir vēstures avotu, galvenokārt arhīva 
dokumentu, un vēstures avotu kompleksu informatīvais potenciāls, kā arī 
iespējas to aktualizēt un efektīvi izmantot Latvijas vēstures izpētē.48 Jāteic, ka 
avotpētnieciskā pētījuma iezīmes (elementi) konstatējamas arī citos rakstos, 
it sevišķi tajos, kuriem tiek pievienotas Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu 
publikācijas. Atsevišķos rakstos autori parāda īstu meistarību, veicot arhīva 
dokumentu ārējo un iekšējo kritiku;49 šiem rakstiem ir neapšaubāma nozīme 
avotpētniecisku metožu un paņēmienu pilnveidošanā,50 kvantitatīvo metožu 
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attīstībā,51 jaunu pieeju, piemēram, sociālās antropoloģijas metodoloģijas, 
izmantošanā vēstures avotu informācijas reprezentācijā un izpētē.52

Vērtīgas publikācijas veltītas vēstures palīgzinātnēm, kas tieši saistītas 
ar vispārējo avotu mācību. Žurnālā “Latvijas Arhīvi” diezgan regulāri ir 
publicēti raksti vēstures kartogrāfijā un topogrāfijā,53 sfragistikā un heraldikā,54 
ģenealoģijā,55 kā arī teorētiskajā un lietišķajā arheogrāfijā.56 Minētie raksti 
veidoti, stingri ievērojot tradīcijas, kas jau sen bija izveidojušās vēstures 
palīgzinātnēs; tādējādi šos rakstus var uzskatīt par akadēmiskiem un pat 
klasiskiem pētījumiem attiecīgajās nozarēs. Retāk parādās publikācijas, kurās 
vēstures palīgzinātņu tradicionālās pieejas tiek organiski savienotas ar samērā 
jaunu palīgzinātņu pētniecisko metodiku. Šajā sakarā var minēt Andreja 
Plakana un Čārlza Vezerela rakstu,57 kurā vēstures onomastikas un konkrēti – 
tās antroponīmikas sadaļas metodes papildinātas ar vēstures prosopogrāfijas 
metodēm.58

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” publikācijās ir bieži aprobētas jaunas pieejas 
vēstures pētniecībā, kas nav dziļi iesakņojušās Latvijas historiogrāfijā. 
Vispirms jāmin starpdisciplinārā pieeja, kas ļauj paplašināt klasiskā vēsturiskā 
diskursa robežas, vēstures pētījumā integrējot citu humanitāro un sociālo 
zinātņu prioritāru problemātiku, oriģinālas pieejas naratīva veidošanā un 
netradicionālas pētnieciskās metodes. Ir saprotams, ka starpdisciplinārās 
pieejas efektīva un kvalitatīva izmantošana vēstures pētniecībā prasa speciālas 
zināšanas un pētniecisku pieredzi ar vēsturi saistītajās zinātnes nozarēs. Tāpēc 
nav nejaušība, ka žurnāla autoru vidū ir ne tikai vēsturnieki, Latvijas Nacionālā 
arhīva un muzeju līdzstrādnieki, bet arī filologi, mākslas zinātņu pārstāvji, 
pieredzējuši un jauni zinātnieki, kuri specializējas sociālajās un komunikācijas 
zinātnēs. Piemēram, vairākos rakstos, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita 
Zelče un šīs nodaļas jaunie pētnieki un studējošie, sevišķi liela uzmanība 
veltīta diskursa veidošanās aspektiem publiskajā telpā, tostarp presē Latvijas 
Republikas starpkaru periodā, kas dod iespēju dziļāk apjēgt un izpētīt sava 
laika sabiedrisko domu, vienkāršo cilvēku attieksmju un vērtību sistēmu 
veidošanās un funkcionēšanas likumsakarības, kā arī šo fenomenu saikni ar 
politiskiem un sociāli ekonomiskiem procesiem.59 Visumā starpdisciplinārās 
pieejas lietošana pilnīgi atbilst tendencēm pasaules vēstures pētniecībā, kas 
iezīmējušās vēl 20. gs. 60.–70. gados, bet pašlaik nosaka vienu no maģistrālajiem 
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ceļiem vēstures pētniecības attīstībā. Var droši apgalvot, ka minētajos rakstos 
īstenotās pieejas un materiāla reprezentācijas veids atbilst tā sauktās jaunās 
sociālās vēstures vai arī jaunās vēstures (the new history60) metodoloģiskajām 
prasībām un principiem: prioritāra uzmanība sociālās vēstures un it īpaši 
sociālās antropoloģijas jautājumiem, kas pirms jaunās vēstures rašanās bija 
socioloģijas un citu sociālo zinātņu pārziņā; mēģinājumi “pagarināt” pagātni 
uz nākotni, tādējādi pašreizējos procesus iekļaujot vēstures pētniecības sfērā;61 
vēstures zinātnes pētnieciskā instrumentārija pilnveide un papildināšana 
ar sociālajās zinātnēs izstrādātām zinātniskās pētniecības metodēm un 
paņēmieniem.

Jauno tendenču vidū pasaules vēstures pētniecībā var minēt smalku jeb 
sīku nozaru veidošanos un strauju attīstību vispārējās vēstures ietvaros; šīs 
nozares nodarbojas ar atsevišķiem vēstures aspektiem, veidojot to dziļas un 
vispusīgas rekonstrukcijas bieži vien kopsakarībā ar globālām norisēm.62 
Viena no šīm nozarēm ir muižu vēsture, kam veltīti vairāki raksti žurnālā 
“Latvijas Arhīvi”.63 Kā atsevišķas nozares jau veidojas pasta vēsture64 un 
piļu vēsture,65 kaut arī publikāciju vēl nav daudz. Žurnālā “Latvijas Arhīvi” 
publicētajos rakstos reprezentētas arī pasaules historiogrāfijā populārās 
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gendera studijas,66 ikdienas vēsture67 un lokālā vēsture. Ieskats publikāciju 
kopumā dod pamatu apgalvot, ka žurnālā tieši lokālajai vēsturei ir veltīta 
lielākā uzmanība. Rakstus par Latvijas reģionu vēsturi gatavo Latvijas 
Nacionālā arhīva zonālo valsts arhīvu speciālisti: Pēteris Klišs (LNA Jēkabpils 
zonālais valsts arhīvs), Anda Opoļska (LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs), 
Gunta Zīrāpe (LNA Valmieras zonālais valsts arhīvs), Zinaīda Deksne (LNA 
Rēzeknes zonālais valsts arhīvs), Agnese Bikņēviča (LNA Liepājas zonālais 
valsts arhīvs) u.c.68 Rakstos tiek parādīti nozīmīgi vēstures procesi Latvijas 
novados pēc Otrā pasaules kara un vienlaikus vēstures pētniecības apritē tiek 
ieviesti zonālo valsts arhīvu dokumenti. Tādējādi šīs publikācijas uzskatāmi 
parāda, ka LNA zonālo valsts arhīvu dokumenti ir vērtīga nacionālā 
dokumentārā mantojuma daļa, ka to izmantošana vēstures pētniecībā ir 
ne tikai vēlama, bet arī nepieciešama, lai vēstures rekonstrukcijas kļūtu 
vispusīgākas. Diemžēl atsevišķu LNA zonālo valsts arhīvu, piemēram, 
LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva, materiāli netiek popularizēti šo 
teritoriālo struktūrvienību līdzstrādnieku darbos, kas liecina par to, ka 
vēl ir iespējas lokālās vēstures izpēti padarīt intensīvāku un pilnīgāku. 
Atšķirībā no tipiskām novadpētnieciskām publikācijām, kam raksturīgs 
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diezgan zems līmenis, diletantisms un provinciālisms, metodoloģiskas 
nekonsekvences, literatūras (vēsturnieku darbu) izmantošana pirmavotu 
vietā, neveikls naratīvs un haotiska faktogrāfijas reprezentācija,69 žurnālā 
“Latvijas Arhīvi” raksti lokālajā vēsturē izceļas ar augstu zinātnisko kvalitāti, 
ko nosaka to autoru kvalifikācija un erudīcija.70 Tas ļauj cerēt, ka problēmas, 
kas novadpētniecībā radušās vēl padomju okupācijas posmā, tiks pārvarētas, 
novadpētniecisko publikāciju kopējais zinātniskais līmenis paaugstināsies, 
bet novadpētnieku sacerējumi pozitīvu piemēru ietekmē kļūs par mūsdienu 
Latvijas historiogrāfijas neatņemamu un svarīgu sastāvdaļu.

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” vietu un nozīmi Latvijas historiogrāfijā nosaka 
ne tikai raksti – pētījumi vēsturē, bet arī, kā tika atzīmēts ievadā, vēstures 
avotu publikācijas, kas parādās regulāri katrā numurā kopš žurnāla izdošanas 
pirmā gada. Pats par sevi saprotams, ka vēstures avotus publicē arī citos 
periodiskos izdevumos – žurnālā “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” 
un “Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā”, taču tikai žurnālā “Latvijas Arhīvi” 
avotu publikācijas ir līdzvērtīgas publicētajiem pētījumiem, kas tieši norāda 
uz arhīva žurnāla specifiku un pauž tā identitāti. Jāatzīmē, ka 1994.–1998. gadā 
vēstures avotu publikāciju un arhīva dokumentu apskatu īpatsvars žurnālā bija 
pat lielāks nekā pēc žurnāla reorganizācijas, taču vēstures avotu reprezentācijas 
tradīcijas netika zaudētas. 

Jāņem vērā, ka vēstures avotu publikācijas žurnālā ir daudzveidīgas. Kā 
jau minēts, vēstures avoti, galvenokārt Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, 
tiek publicēti kā pielikumi pētījumiem, bieži vien veidojot pētniecisko rakstu 
integrētu sastāvdaļu. Dažreiz vēstures avotu teksti ir iekļauti rakstu tekstos. 
Tēlojošie un vizuālie avoti – fotogrāfijas, dokumentu faksimili (fotokopijas), 
ģerboņu un zīmogu attēli, zīmējumi, skices u.c., kā arī kartogrāfiskie avoti – 
kartes un topogrāfiskie plāni – tiek publicēti kā rakstu ilustratīvais materiāls, kas 
ievērojami paaugstina rakstu informatīvo potenciālu, palīdz uztvert autoru idejas 
un padara žurnālu estētiski baudāmu. Tajā pašā laikā šo ilustratīvo materiālu 
var uzskatīt par patstāvīgām un pilnvērtīgām vēstures avotu publikācijām: 
attēliem ir ne tikai virsraksti, bet arī leģendas, kurās norādīta avotu provenance 
un oriģinālu atrašanās vieta, un dažreiz paleogrāfiski apraksti. 

Taču sevišķi liela nozīme ir speciālām vēstures avotu izlasēm, kas, tāpat 
kā raksti, aptver gandrīz visus Latvijas vēstures posmus no viduslaikiem līdz 
mūsdienām. Vēstures avotu interesantāko publikāciju vidū71 var minēt šādas 
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arhīva dokumentu izlases: divi dokumenti par Rīgas pilsētas un Lietuvas 
lielkņazistes attiecībām 13. gs.;72 Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules no 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem, Rundāles pils muzeja arhīva, 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas rokrakstu nodaļām;73 Johana Roberta Engelmana ceļojuma 
apraksts, kas sniedz informāciju par Vidzemi 19. gs. 20. gados;74 Krišjāņa 
Valdemāra vēstules Krievijas impērijas Finanšu ministrijas Tirdzniecības un 
manufaktūras departamenta direktoram Nikolajam Jermakovam;75 barona 
Hansa Johana Otto fon Rozena atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem 
Latvijā 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā;76 Latvijas armijas kapteiņa Jāņa 
Rubeņa atmiņas par Neatkarības karu;77 Latvijas Republikas iespieddarbi 
un zīmējumi – etiķetes, pastkartes, afišas, plakāti un skolu karogu meti;78 
Rīgas Statistikas biroja sagatavotais Rīgas pilsētas pārskats par 1940. gada 
maiju;79 LNA Latvijas Valsts arhīva dokumenti par Baltijas flotes kara 
prokurora Jāņa Stūrmaņa likteni staļinisma represiju posmā 1938. gadā;80 
liecības (atmiņas) par 1941. gada 14. jūnija deportāciju;81 Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības un Latvijas Tautas frontes pārstāvju pirmās oficiālās 
tikšanās protokoli;82 u.c. Līdz ar rakstītajiem avotiem žurnāla rubrikā “Foto 
arhīvs” tiek publicētas fotodokumentu un kinohroniku kadru izlases. 1999.– 
2001. gadā tādas publikācijas regulāri – katram žurnāla numuram – gatavoja 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vecākais arhīvists Artūrs 
Žvinklis. Fotodokumentu publikācijām bija augsts arheogrāfiskais līmenis: 
publikācijām tika pievienoti saturīgi ievadi un komentāri, leģendās sniegta 
visa nepieciešamā informācija par katru dokumentu. Pēc 2001. gada šī rubrika 
uz laiku pazuda, kaut arī fotodokumentu publicēšana nebija apstājusies.83 Kā 
jau atzīmēts, fotodokumenti tiek publicēti kā rakstu ilustratīvais materiāls. 
Pēdējos gados fotodokumentu sistēmiskā publicēšana sadaļā “Foto arhīvs”, 
šķiet, ir atsākusies.84 

Minētās vēstures avotu izlases, kā arī avotu publikācijas, kas nav iekļautas 
šajā apskatā, uzskatāmi parāda, ka žurnālā “Latvijas Arhīvi” publicēto avotu 
tematika ir daudzveidīga un visumā atbilst rakstu tematiskajam iedalījumam. 
Vēstures avotu publikācijas dod iespēju izveidot diezgan skaidru priekšstatu 
par Latvijas nacionālo dokumentāru mantojumu, par Latvijas Nacionālā 
arhīva krājumu bagātību, to vēsturisko vērtību un nozīmi Latvijas vēstures 
pētniecībai. 
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Raksturojot žurnāla “Latvijas Arhīvi” ieguldījumu nacionālā dokumentārā 
mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, noteikti jāmin žurnāla pielikumi – 
vēstures avotu krājumi. 

Pirmie pielikumi tika sagatavoti vēl pirms žurnāla reorganizācijas. Kopumā  
bija publicēti seši represēto sarakstu laidieni – četri laidieni, kuros sniegta infor- 
mācija par 1949. gadā represētajiem (deportētajiem) Latvijas iedzīvotājiem,85 
un vēl divi laidieni, kuros publicēti 1941.–1953. gadā represēto saraksti.86 
Sarakstus sagatavoja Latvijas Valsts arhīvs kopā ar Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļu. 
Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas tas bija pirmais mēģinājums 
izveidot precīzu, uz arhīva lietām balstītu deportēto reģistru – padomju 
režīma upuru martiroloģiju.87 Kopā ar sarakstiem bija iespiesti daži svarīgi 
vēstures avoti un pētnieku raksti, kas lasītajiem veido priekšstatu par  
1949. gada deportāciju un represiju būtību. Represēto saraksti veidoti pēc 
arhīva dokumentiem, tāpēc šos sarakstus var uzskatīt par regestu88 publikāciju, 
respektīvi, par specifisku arhīva dokumentu un to informācijas reprezentāciju 
saīsinātā, saspiestā veidā.

Pēc žurnāla “Latvijas Arhīvi” reorganizācijas pielikumu sagatavošanas 
tradīcija tika saglabāta un attīstīta: no 1999. gada līdz 2012. gadam sērijā 
“Vēstures avoti” tika publicēti septiņi arhīva dokumentu krājumi.89 Sērijas 
pirmajā sējumā tika publicētas Kurzemes hercogienes Dorotejas 44 vēstules, 
kas uzrakstītas 1782.–1784. gadā un adresētas viņas vecākiem.90 Jāatzīmē, ka 
šis arhīva dokumentu krājums turpina Latvijas Republikas starpkaru perioda 
laikā aizsākto tradīciju, saskaņā ar kuru svešvalodās tapušie vēstures avoti 
publicējami gan oriģinālvalodā, gan arī tulkojumā latviešu valodā, dokumentu 
publikācijai pievienojot plašu uzziņu “aparātu” jeb konvoju – ievadu, leģendas,91 
komentārus, piezīmes, rādītājus u.tml. – un citus pētnieciskus materiālus divās 
atbilstošās valodās. 2003. gadā iznāca vēl viens arhīva dokumentu krājums, 
kurā bija iespiesti Ventspils rātes un birģeru kopsapulču jeb rātes atklāto sēžu 
protokoli un Ventspils tirgotāju ģildes eltermaņu sēžu protokoli,92 kas sniedz 
lasītājam informāciju par Ventspils pilsētas vēsturi 18. gs., tostarp par tādiem 
vēstures aspektiem kā Ventspils pilsētas pārvalde, tirdzniecība, amatniecība, 
pilsētas labiekārtošana, iedzīvotāju ikdiena u.tml. 

Sērijā “Vēstures avoti” ir publicēti arī tēlojoši avoti – Rīgas muitas kancelejas 
kantorista, vēlāk Vidzemes guberņas kancelejas sekretāra Johana Andreasa 
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Ēzena (1762–1804) albuma zīmējumi,93 kas izmantojami 18. gs. etnogrāfijas, 
heraldikas, arhitektūras vēstures un citu vēstures aspektu izpētē. 

Arheogrāfiska novitāte ir raksturīga sērijas ceturtajam sējumam “Marginālās 
jeb 1376. fonds”.94 Šo izdevumu var uzskatīt par nopietnu vēsturiski socioloģisko 
pētījumu,95 kas veltīts vienas sociālās grupas – Rīgas prostitūtu – vēsturei  
20. gs. 20.–30. gados un ko ilustrē krājumā publicētā arhīva dokumentu izlase, 
kā arī par pilnvērtīgu arhīva dokumentu publikāciju. 

Monumentālā vēstures avotu krājuma “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un 
privātā sarakste”96 sagatavošanas gaitā tapis sērijas “Vēstures avoti” piektais 
sējums, kurā iespiestas Dāvida Grīntāla (1829–1904) atmiņas par Krišjāni 
Valdemāru.97 Tāpat kā citiem sērijā “Vēstures avoti” publicētajiem dokumentu 
krājumiem, D. Grīntāla atmiņu publikācijai pievienots plašs pētījums par 
memuāru autoru, viņa laikabiedriem un laikmetu, kā arī vēsturiski komentāri 
un ilustratīvais materiāls. 

Sērijas sestais sējums veltīts LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva senākajiem 
dokumentiem, kas sniedz unikālu informāciju par Smoļenskas attiecībām ar 
Rīgu, vācu pilsētām un Gotlandi 13. gs. – 14. gs. pirmajā pusē.98 Balstoties 
uz vēstures avotu paleogrāfisko, diplomātisko, tekstoloģisko, lingvistisko 
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un vēsturisko izpēti, plašajā pētījumā, kas iekļauts krājumā, ir revidētas 
historiogrāfijā pastāvošās dokumentu datējuma un atribūcijas versijas, 
parādīta dokumentu aprite konkrētos vēstures apstākļos un noteikta to vieta 
attiecību starp Seno Krievzemi un Livoniju uzturēšanā un attīstībā. Krājuma 
galvenā sastāvdaļa ir arhīva dokumentu kritiskā publikācija latviešu valodā 
un diplomātiskā publikācija oriģinālvalodā ar izsmeļošiem paleogrāfiskiem 
aprakstiem un tekstuāliem komentāriem. 

2012. gadā klajā nāca sērijas “Vēstures avoti” septītais sējums – pētījumi un 
arhīva dokumenti par 1934. gada 15. maija apvērsumu.99 Krājumā iespiesti 286 
vēstures avoti – lielākoties arhīva dokumentu pirmpublicējumi, kas satur plašu 
un vērtīgu informāciju par apvērsuma priekšvēsturi, cēloņiem, sagatavošanu, 
gaitu, norisēm pēc apvērsuma – represijām, cilvēku noskaņojumu, pretdarbību 
1934.–1935. gadā, starptautisko rezonansi un citiem vēstures aspektiem. 
Krājumā publicētajiem vēstures avotiem veikta smalka arheogrāfiskā apdare, 
kas liecina par izdevuma augsto arheogrāfisko kvalitāti. Sekojot sērijas 
tradīcijām, krājumā publicēti arī solīdi pētījumi, kuru autori ir pazīstami 
Latvijas vēsturnieki – krājuma sastādītāji Valters Ščerbinskis un Ēriks Jēkabsons, 
kā arī Inesis Feldmanis un Ilgvars Butulis.

Vērtējot sērijas “Vēstures avoti” dokumentu krājumu arheogrāfisko līmeni, 
jāsecina, ka tajos ir konsekventi ievērotas zinātniskās arheogrāfijas prasības 
gan krājumu koncepcijas izveidē un publicējamo dokumentu atlasē, gan 
arheogrāfiskajā noformējumā, kā arī zinātniskā aparāta jeb konvoja veidošanā. 
Tajā pašā laikā vēstures avotu publikācijas pašā žurnālā nevar būt novērtētas 
viennozīmīgi arhīva dokumentu edīcijas tehnikas ziņā. Būtībā šī tehnika, 
respektīvi, publicējamo vēstures avotu reprezentācijas un arheogrāfiskās 
apstrādes metodes un paņēmieni, ir atkarīga no katra konkrēta autora, no 
viņa / viņas gaumes, zināšanām, pieredzes un prasmēm. Tāpēc būtu vēlams, 
lai žurnāla redkolēģija ieteiktu vēstures avotu publikāciju autoriem balstīties 
uz kopīgiem, LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva arheogrāfiskajā darbībā 
aprobētiem vēstures avotu edīcijas noteikumiem.100 

Mūsdienu Latvijas historiogrāfijas kontekstā vēstures avotu publikācijām 
žurnālā “Latvijas Arhīvi” un žurnāla pielikumos ir neapšaubāma nozīme: 
tās ievieš vēstures pētniecībā jaunus vēstures avotus un tādējādi paplašina 
vēstures pētījumu avotu bāzi, kā arī sekmē avotu mācības, arheogrāfijas un citu 
vēstures palīgzinātņu attīstību. Šajā sakarā jāatzīmē, ka līdz ar vēstures avotu 
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kus uzskatāmi par nopietniem pētījumiem par vēstures avotiem, kuros sistē-
miski ir aplūkotas nozīmīgākas avotu grupas un raksturoti Latvijas Nacionālā 
arhīva atsevišķi dokumenti, atklāts to informatīvais potenciāls un pat parādītas 
šo avotu izmantošanas iespējas vēstures izpētē.102 Sevišķi svarīga nozīme ir 
ārzemju arhīvu dokumentu tematiskajiem apskatiem, jo tie Latvijas vēstures 
pētniecībā ievieš vēstures avotus, par kuriem Latvijas vēsturniekiem parasti 
trūkst informācijas.103 Arhīva dokumentu apskatu sagatavošanas un publicē-
šanas tradīcija noteikti jāsaglabā un jāattīsta, ņemot vērā kā Latvijas arhīvnie-
cības, tā arī Latvijas historiogrāfijas vajadzības pēc informācijas par nacionālo 
dokumentāro mantojumu. Līdz ar arhīva dokumentu apskatiem žurnālā var 
publicēt arī arhīva dokumentu izstāžu104 katalogus, daži no kuriem būtībā ir 
arhīva dokumentu regestu publikācijas.105 

No pirmā acu uzmetiena raugoties, žurnāla publikācijas, kas veltītas arhīvu 
zinātnei un arhīvniecībai Latvijā, nav tieši saistītas ar Latvijas historiogrāfijas 
attīstību. Taču patiesībā arī šīs publikācijas ir vēsturniekiem noderīgas: tās var 
sekmēt vēstures pētniecības progresu.

Tādu publikāciju klāstā vispirms jāmin raksti – nopietni pētījumi par 
Latvijas arhīvu vēsturi un arhīvistiem.106 Šiem rakstiem ir visai svarīga 

publikācijām vēstures pētniecības 
avotu bāzes paplašināšanos sekmē 
arī arhīva dokumentu tematiski 
apskati, kas iepazīstina vēsturniekus 
ar arhīva fondiem un kolekcijām.

Arhīva dokumentu tematisko 
apskatu sagatavošana un publicē-
šana ir žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
izkopta tradīcija, par ko liecina jau 
pirmie žurnāla numuri,101 kuros tādi 
apskati bija publicēti regulāri: 1994.– 
1997. gadā žurnālā pat bija atsevišķa 
rubrika “Latvijas arhīvu fondu ap-
skats”. Turpmāk arhīva dokumentu 
apskati žurnālā ir publicēti samērā 
bieži, taču visumā neregulāri. Daži 
arhīva dokumentu apskati vienlai-
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vieta Latvijas historiogrāfijā: tajos atspoguļoti interesanti maz pētīti Latvijas 
kultūras un politiskās vēstures aspekti. Sevišķi noderīgi vēsturniekiem ir 
raksti arhīvu zinātnes teorijā un metodoloģijā, jo tie ļauj dziļāk izprast arhīva 
dokumentu krājumu veidošanās likumsakarības un provenances principa 
nozīmi, dokumentu uzkrāšanas īpatnības, dokumentu sistematizāciju arhīvos, 
arhīvu darbības tiesisko regulējumu. Tas dod iespēju vēsturniekam ne tikai 
efektīvi nodarboties ar arhīva avotu mērķtiecīgu meklēšanu un apzināšanu, 
bet arī veikt vēstures avotu iekšējo un ārējo kritiku, ņemot vērā arhīva avotu 
apriti savā laikā un to vietu dokumentu sistēmās un saiknes ar citiem arhīva 
dokumentiem. Diemžēl nopietnu rakstu arhīvu zinātnes teorijā un metodoloģijā 
žurnālā gandrīz nav; var minēt tikai rakstus, kuros aplūkoti arhīvniecības 
praktiskie jautājumi (arī šajos arhīvniecības jautājumos vēsturniekiem ir 
jāorientējas).107 Tajā pašā laikā jāatzīst, ka žurnāls “Latvijas Arhīvi” sniedz 
izsmeļošu informāciju par aktualitātēm Latvijas Nacionālajā arhīvā, visās tā 
teritoriālajās un funkcionālajās struktūrvienības.108

Publicēto materiālu apskats apstiprina tēzi, ka žurnālam “Latvijas Arhīvi” ir 
svarīga nozīme un stabila vieta mūsdienu Latvijas historiogrāfijā, jo izdevums, 
no vienas puses, atbalsta un attīsta pašas labākās tradīcijas vēstures pētniecībā, 
bet, no otras puses, sekmē jaunu pieeju ieviešanu historiogrāfijā, palīdz pārvarēt 
zināmas deformācijas vēstures pētniecībā. Turklāt žurnāls sekmīgi un intensīvi 
popularizē nacionālo dokumentāro mantojumu, paplašina vēstures pētījumu 
avotu bāzi. Tas viss nosaka žurnāla atpazīstamību. Jāmin arī izdevuma estētiski 
pievilcīgs noformējums, kā arī iespējas izmantot publikācijas tiešsaistē,109 ko 
nepiedāvā neviens cits Latvijas vēstures žurnāls. 

Jācer, ka žurnāla “Latvijas Arhīvi” nozīme Latvijas historiogrāfijā vēl 
pieaugs. Tam pamats ir vēstures pētniecības tiešā saikne ar arhīviem, bet 
žurnāls šo saikni atbalsta un attīsta.

atsauces un piezīmes
1 Citos žurnālos (piemēram, “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes izdevums “Humanitāro Zinātņu Vēstnesis”) raksti vēsturē tiek publicēti 
laiku pa laikam, tāpēc šo izdevumu loma vēstures pētniecībā nav sevišķi liela.

2 Žurnāls ”Latvijas Arhīvi” dibināts 1993. gadā. Līdz 1998. gadam žurnālu izdeva Latvijas 
Valsts arhīvs; žurnāla pirmā galvenā redaktore bija A. Raņķe, pēc tam līdz 1998. gadam – Jānis 
Riekstiņš. No 1999. gada līdz 2010. gadam žurnālu izdeva Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 
Kopš 2011. gada žurnālu izdod Latvijas Nacionālais arhīvs. Kopš 1999. gada žurnāla galvenā 
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redaktore ir LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece zinātniskajā darbā Dr. hist. 
Valda Pētersone. 

3 Lai gan žurnāla ”Latvijas Arhīvi” nozīme Latvijas historiogrāfijā atzīmēta atsevišķās 
publikācijās, tomēr tā netika vērtēta vispusīgi. Sk., piemēram, Misāns, I. Starp zinātni, ideoloģiju 
un politiku. Vēstures rakstīšana Latvijā pēc 1991. gada. Grām.: Misāns, I. Klio Latvijā: Raksti par 
historiogrāfijas problēmām. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 126. lpp.; Dybaš, B. Łotewskie 
czasopisma historyczne. Szkic bibliograficzny. Zapiski Historyczne. T. 63. 1998. Z. 2. S. 179–193; 
Ivanovs, A. Latvijas Valsts vēstures arhīvs un zinātniskās arheogrāfijas attīstības tendences 
Latvijā, 1919.–2009. gads. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 3. 21.–51. lpp.

4  Sīkāk sk.: Ivanovs, A. Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes jaunāko laiku 
Latvijas vēstures izpētē. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 2007. Nr. 2. 15.–28. lpp.

5 Jāatzīmē, ka žurnālā “Latvijas Arhīvi” recenzēto un apskatīto izdevumu klāsts ir daudz plašāks 
nekā ”Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā”.

6 Var minēt tikai atsevišķus, pavisam nedaudzus rakstus, kuru tematika nav tieši saistīta 
ar Latvijas vēstures jautājumiem. Sk., piemēram, Kleckins, Ā. Cinema and the Destiny of 
Modern Culture. Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 1. 40.–62. lpp.; Dyba, Y. Administrative and Urban 
Reforms by Princess Olga: Geography, History and Economic Background. Latvijas Arhīvi. 2013.  
Nr. 1/2. 30.–71. lpp.

7  Dažreiz tie ir samērā īsi ziņojumi par vēstures pētījumu rezultātiem.
8 Sk., piemēram: Pētersone, V. Rīgas pilsētas pārvalde Katrīnas II reformu laikā (1783–1786). 

Latvijas Arhīvi. 1994. Nr. 3. 18.–24. lpp.; Šķiņķe, I. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība 
un latviešu valodas attīstības jautājums 19. gadsimta 1. pusē. Latvijas Arhīvi. 1996. Nr. 3/4. 74.– 
91. lpp.; Apals, G. Jaunlatviešu kustības organizatoriskā attīstība 19. gs. 50. un 60. gados. Latvijas 
Arhīvi. 1997. Nr. 3. 37.–47. lpp.; u.c.

9 Misāns, I., Straube, G. Nacionālā un eiropeiskā tradīcija viduslaiku un jauno laiku vēstures 
izpētē Latvijā (1991–2013). Grām.: Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos: Latvijas 
vēsturnieku I kongresa materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 78. lpp.

10 Turpat, 81. lpp.
11 Sk. tematisko laidienu ”Kurzemes un Zemgales hercogiste” (Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 3/4); 

žurnāla laidienu, kas veltīts Krišjānim Valdemāram un tika sagatavots sakarā ar krājuma 
”Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma nākšanu klajā (Latvijas Arhīvi. 
2007. Nr. 4); Ventspils pilsētas 710 gadu jubilejai veltīto žurnāla numuru (Latvijas Arhīvi. 2000. 
Nr. 2). Citi tematiskie laidieni veltīti 20. gs. vēstures jautājumiem un Latvijas nacionālajam 
dokumentārajam mantojumam: Latvijas Valsts vēstures arhīva vēsturei un arhīva dokumentiem 
(Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 3); zonālajiem valsts arhīviem un to krājumiem (Latvijas Arhīvi. 
2004. Nr. 3), Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam (Latvijas Arhīvi. 2004. Nr. 1). Par 
tematisko laidienu var arī uzskatīt žurnāla numuru, kurā publicēti trīs plaši raksti par Dziesmu 
svētku tradīcijām un vēsturi (Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 2). 

12 Jakovļeva, M. Cīņa par Kurzemes un Zemgales hercogistes pastāvēšanu Ketleru dinastijas 
laikā (1561–1737). Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 3/4. 64.–88. lpp.; Jakovļeva, M. Hercogs 
Ferdinands un viņa mēģinājums ieviest Kurzemes hercogistē “dzimtbūšanu ar cilvēcīgu 
seju”. Latvijas Arhīvi. 2012. Nr. 1/2. 61.–83. lpp.; Čerpinska, A. Kurzemes un Zemgales 
hercoga troņa mantošanas jautājums 1711.–1718. gadā. Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 3/4. 210.– 
234. lpp.; Kvaskova, V. Ventspils Ziemeļu kara gados (1700–1721). Latvijas Arhīvi. 2002. Nr. 1. 37.– 
70. lpp.; Pētersone, P. Hercogs Ernsts Johans Bīrons un 1739. gada Kurzemes pasta reforma. 
Latvijas Arhīvi. 2003. Nr. 1. 31.–57. lpp.; Pētersone, P. Hercogistes pasta ceļš Skrunda–Kuldīga–
Ventspils un tā uzturētāji, 1685–1795. Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 3/4. 144.–193. lpp.; u.c.

13 Sk., piemēram: Liepiņa, Dz. Zemnieku cīņa par sava stāvokļa uzlabošanu 17. gs. beigās. 
Latvijas Arhīvi. 2003. Nr. 2. 25.–42. lpp.; 2003. Nr. 3. 39.–51. lpp.; Jēkabsons, Ē. Rīgas pilsētas un 
Žečpospoļitas attiecības 1561. gadā – 17. gs. sākumā: Konflikti ar Daugavgrīvas pils garnizonu. 
Latvijas Arhīvi. 2012. Nr. 1. 27.–60. lpp.; Dibass, B. Latgale Ziemeļu kara laikā Daugavpils tiesu 
grāmatās. Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 1. 51.–64. lpp.
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14 Paškevica, B. Latviešu kultūras nācijas veidošanās Herdera ideju gaisotnē: ”Tauta tik vien kā 
tauta!” Inženieris un “konstrukcija”? Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 4. 57.–66. lpp.; Apals, G. Izvēles 
iespējas latviešu kultūrpolitiskajai orientācijai 19. gadsimta kontekstā. Latvijas Arhīvi. 2008. 
Nr. 4. 67.–75. lpp.

15 Šalda, V. Latvieši Maskavā (19. gs. beigas – 1917. gads). Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 4. 93.– 
129. lpp.; Rimšāns, J. Brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve (1890–1940). Latvijas Arhīvi. 2010.  
Nr. 2. 118.–164. lpp.

16 Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. Latvieši armijā un policijā 1905. gada revolūcijas laikā. Latvijas 
Arhīvi. 2005. Nr. 4. 18.–30. lpp.; Pētersone, P. Lielstraupes pils un citu Vidzemes muižu 
dedzināšana 1905. gadā. Latvijas Arhīvi. 2012. Nr. 3. 72.–94. lpp.

17 Kvaskova, V. Alberta Salamonska cirks Rīgā. Latvijas Arhīvi. 1999. Nr. 1. 45.–73. lpp.; Zelče, V. 
Izklaides kultūra Ventspilī 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 2. 85.– 
101. lpp.

18 Plakans, A. Jelgavas ebreju vecums un ģimenes stāvoklis laikposmā no 1833. līdz  
1834. gadam. Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 4. 7.–38. lpp.

19 Visus rakstus nav iespējams minēt šīs publikācijas ierobežotā apjoma dēļ. Tie ir Pārslas 
Pētersones, Valdas Kvaskovas, Guntas Mindes un citu autoru pētījumi par apbūves vēsturi, 
arhitektūras pieminekļiem, kultūras darbiniekiem, māksliniekiem un arhitektiem. 

20 Salīdzināšanai – jauno laiku vēsturei veltīti 90 raksti, bet neatkarīgās Latvijas Republikas 
vēstures aspekti aplūkoti 87 rakstos. 

21 Križevica, S. Latvijas Ārlietu ministrijas izveidošana, 1918. gada novembris – 1919. gads. Latvijas 
Arhīvi. 1999. Nr. 4. 58.–71. lpp.; Zelče, V. Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu kampaņa (1920. 
gada marts–aprīlis). Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 1. 86.–139. lpp.; Zelče, V. Latvijas Satversmes 
sapulces vēlēšanu kampaņa. Par informācijas plūsmu un īpatno. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1. 
125.–156. lpp.; Bērziņa, A. Latviešu sieviešu palīdzības korpuss Bermontiādes laikā, 1919. gada 
oktobris – decembris. Latvijas Arhīvi. 2013. Nr. 3/4. 155.–179. lpp.; u.c.

22 Sk., piemēram: Ščerbinskis, V. Latvijas un Somijas politiskās attiecības, 1918–1925. Latvijas 
Arhīvi. 1999. Nr. 3. 122.–139. lpp.; Buka, L. Latvijas sūtniecība Vašingtonā: Vēsture, notikumi un 
cilvēki (1919–1940). Latvijas Arhīvi. 2002. Nr. 3. 43.–78. lpp.; Didrihsone, I. Latvijas konsulārie 
pārstāvji Austrālijā starpkaru posmā (1918–1940). Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1. 106.–124. lpp.; u.c.

23 Ščerbinskis, V. Pašvaldību amatpersonu atlaišanas un iecelšanas pēc 1934. gada. Latvijas 
Arhīvi. 2007. Nr. 2. 54.–76. lpp.; Ščerbinskis, V. Liepājas koncentrācijas nometne un tās režīms, 
1934. gada maijs – 1935. gada marts. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 1/2. 66.–88. lpp.; Didrihsone-
Tomaševska, I. Valsts zemju inspekciju darbības vadlīnijas laikā no 1919. līdz 1944. gadam. 
Latvijas Arhīvi. 2013. Nr. 1/2. 115.–138. lpp.; u.c.

24 Par šīm tēmām rakstu ir ļoti daudz; tos visus – pat pašus nozīmīgākos – nav iespējams minēt.
25 Aleniuss, K. Meklējot piedzīvojumus ceļojumā: Latviešu tūristi Ziemeļsomijā starpkaru periodā. 

Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 3. 75.–82. lpp. Sk. arī: Olšteine, G. Nacionālais tūrisms – nacionālās 
identitātes veidotājs: Masu nacionālā tūrisma kustības “Apceļo dzimto zemi!” diskurss latviešu 
presē (1937–1938). Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 3. 110.–145. lpp.

26 Ščerbinskis, V., sagat. Sports un politika: 1939. gada Eiropas basketbola čempionāts Kauņā. 
Latvijas Arhīvi. 2005. Nr. 1. 66.–69. lpp.; Senns, A. Ē., sagat. Latvijas–Lietuvas basketbola krīze 
1939. gadā. Latvijas Arhīvi. 2005. Nr. 1. 70.–75. lpp.

27 Vāveris, G. Latviešu pretalkohola kustība 1934.–1940. gadā: bezalkohola biedrības 
”Ziemeļblāzma” piemērs. Latvijas Arhīvi. 2012. Nr. 3/4. 179.–205. lpp.

28  Ščerbinskis, V. Trikolora vilinājums: komercinstitūtu korporācijas 20. gs. 20.–30. gadu Latvijā. 
Latvijas Arhīvi. 2003. Nr. 3. 75.–89. lpp.

29 Zelče, V. Vara, zinātne, veselība un cilvēki: Eigenētika Latvijā 20. gs 30. gados. Latvijas Arhīvi. 
2006. Nr. 3. 94.–137. lpp.

30 Vairākus rakstus (rakstu sēriju) par šo tēmu ir publicējis profesors Vitālijs Šalda. 
31 Кривошей Д. Латышское население Беларуси в межвоенный период. Latvijas Arhīvi. 2007. 

Nr. 2. 121.–161. lpp.
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32 Aleniuss, K. Latviešu minoritāte Igaunijā 20. gadsimta 20. gadu sākumā. Latvijas Arhīvi. 2005. 
Nr. 3. 57.–67. lpp.

33 Jēkabsons, Ē. Ukraiņi Latvijā 19. gadsimta beigās – 1945. gadā. Latvijas Arhīvi. 2004. Nr. 2. 
110.–128. lpp.; Horts, P. B. ”Svešie elementi”. Latvijas Universitātes latviešu un ebreju studentu 
demarkācija un konflikts (1919–1940). Latvijas Arhīvi. 2004. Nr. 4. 34.–68. lpp.

34 Sk., piemēram, LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas galvenās arhīvistes 
Baibas Pazānes rakstus: Pazāne, B. Muitas procedūra ”brīvteritorija” 20. gadsimta 20.–30. gadu 
Latvijā. Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 1/2. 31.–57. lpp.; Pazāne, B. Saldumu ražošana starpkaru Latvijā. 
Latvijas Arhīvi. 2012. Nr. 1/2. 110.–136. lpp.

35 Sk.: Aide, I. Latviešu kultūras darbinieki bēgļu gaitās Ventspilī 1944. un 1945. gadā. Latvijas 
Arhīvi. 2000. Nr. 2. 119.–150. lpp.; Jermacāne, I. Latvijas iedzīvotāji Sarkanajā armijā:  
1941. gada 22. jūnijs – 1942. gada 5. oktobris karavīru rakstītajās vēstulēs. Latvijas Arhīvi. 
2006. Nr. 4. 78.–116. lpp.; Krēgere, O. Ieskats ”Padomju Dzimtenes nodevēju” sarakstā.  
1944. gads, Ludzas apriņķis. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr 4. 99.–120. lpp.; Pazāne, B. Vidzemes 
latviešu pareizticīgo draudžu dzīve 1941.–1944. gadā. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1. 183.– 
223. lpp.; u.c.

36 Dominējošā tematika ir bēgļu gaitas. Sk., piemēram, Vitālija Šaldas rakstu sēriju par šo tēmu: 
Šalda, V. Pirmā pasaules kara bēgļu aprūpe Vidzemē 1915. un 1916. gadā. Latvijas Arhīvi. 
2000. Nr. 1. 96.–126. lpp.; Bartele, T., Šalda, V. Latviešu bēgļi Petrogradā (1915–1920). Latvijas 
Arhīvi. 2002. Nr. 1. 83.–99. lpp.; Šalda, V. Lielinieku mēģinājumi pakļaut savai ietekmei 
latviešu bēgļus Vidzemē (1917. gada februāris–oktobris). Latvijas Arhīvi. 2003. Nr. 3. 52.– 
74. lpp.; Šalda, V. Latviešu bēgļi Krievijā (1915–1920). Latvijas Arhīvi. 2005. Nr. 3. 7.–30. lpp.

37 Opoļska, A. Represijas pret Cēsu apriņķa lauku iedzīvotājiem 1944.–1949. gadā. Latvijas 
Arhīvi. 2001. Nr. 2. 74.–87. lpp.; Opoļska, A. Padomju varas lauksaimniecības sociālistiskās 
pārkārtošanas politika Cēsu un Madonas apriņķos (1944–1949). Latvijas Arhīvi. 2004. Nr. 3. 
39.–86. lpp.; Klišs, P. Otrā pasaules kara sekas Jēkabpils apriņķī. Latvijas Arhīvi. 2005. Nr. 3. 
85.–98. lpp.; Bikņēviča, A. Ieskats Dziesmu un deju svētku norisēs Liepājā un Kuldīgā. Latvijas 
Arhīvi. 2008. Nr. 2. 149.–161. lpp.; Deksne, Z. Kriminālnoziegumi Rēzeknes apriņķī 1944.– 
1949. gadā. Latvijas Arhīvi. 2007. Nr. 2. 77.–120. lpp.; u.c.

38 Sk., piemēram: Procevska, O. No rīta himna, vakarā pasaciņa: Jaunā padomju cilvēka 
audzināšana un mediju loma tajā. Latvijas Arhīvi. 2006. Nr. 4. 117.–137. lpp.

39 Krilova, M. Reconstructing the Production of the Feature Film “Purva bridējs” (Wader 
in the Bog) at the Rīga Motion Picture Studio in 1966. Latvijas Arhīvi. 2007. Nr. 3. 111.– 
170. lpp.; Zelče, V. Filma “Pēdējais blēdis” jeb nākotnes zīmējuma fragments. Latvijas Arhīvi. 2004.  
Nr. 1. 59.–82. lpp.

40 Klišs, P. Latvijas valstiskuma atjaunošanas aktivitātes Jēkabpilī (1988–1991). Latvijas Arhīvi. 
2008. Nr. 1. 140.–163. lpp.; Ardava, L. ”Mēs”–”viņi” diskursa konstrukcija 1989. gada  
23. augusta akcijai “Baltijas ceļš” veltītājās publikācijās 1989. un 1999. gadā. Latvijas Arhīvi. 2009. 
Nr. 4. 121.–145. lpp.; Šiliņš, J. Padomju ideoloģijas sairums Latvijas publiskajā telpā 1988. gadā. 
Latvijas Arhīvi. 2013. Nr. 1/2. 192.–211. lpp.; u.c.

41 Kļava, V. Ceļa sākums uz moderno sabiedrību Latvijas vēsturē. Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 4. 
39.–56. lpp.

42 Kvaskova, V. Vēstures liecības par Lietuvas karali Mindaugu Latvijas Valsts vēstures arhīva 
kolekcijās. Latvijas Arhīvi. 2003. Nr. 2. 7.–24. lpp.; Ivanovs, A. Kompleksa “Moscowitica–
Ruthenica” ieviešana zinātnes apritē: arheogrāfisks apskats. Latvijas Arhīvi. 2004. Nr. 2. 47.– 
85. lpp.; Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Senākie līgumi ar Smoļensku Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā: datēšanas un atribūcijas jautājumi. Latvijas Arhīvi. 2006. Nr. 2. 51–118. lpp.; Baltiņš, J. 
Ģerboņu pielietojuma īpatnības Kurzemes bīskapu zīmogos 15.–16. gs. Latvijas Arhīvi. 2011. 
Nr. 3/4. 30.–63. lpp. 

43 Pētījumi arheoloģijā, etnogrāfijā un antropoloģijā tiek publicēti ”Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnālā”.
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44 Zelče, V. Dažas tendences Baltijas pētniecībā rietumos 20. gadsimta noslēgumā. Latvijas Arhīvi. 
2000. Nr. 3. 105.–124. lpp.; Svarāne, M. Rūpniecības vēstures pētnieks Georgs Jenšs. Latvijas 
Arhīvi. 2000. Nr. 4. 31.–41. lpp.

45 Sk. arī: Ivanovs, A. Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes..
46 Jaunāko monogrāfisko pētījumu vidū var minēt, šķiet, tikai divus promocijas darbus – būtībā 

monogrāfiskos pētījumus: Bambals, A. Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots, 
1940–1941; 1944–1991. Rīga, 2012; Ceske, E. Eiropa vācbaltiešu acīm: ceļojumu literatūras liecības 
(1750–1815). Rīga, 2013.

47 Vienīgais izņēmums ir Daugavpils Universitātes Vēstures katedras turpinājumizdevums 
“Vēsture: avoti un cilvēki”, kurā publicēti Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Būtiskā daļa no izdevumā publicētajiem materiāliem 
ir avotpētnieciski raksti. Krājumi iznāk katru gadu kopš 1997. gada.

48 Sk., piemēram: Svarāne, M. Rīdzinieku garīgo interešu atspoguļojums Rīgas bāriņtiesas 
materiālos (18. gs. otrā puse – 19. gs. pirmā puse). Latvijas Arhīvi. 1999. Nr. 1. 34.–44. lpp.; 
Pētersone, P. Rīgas Doma baznīcas tiesas protokolu grāmatas – vēstures avots. Latvijas 
Arhīvi. 2001. Nr. 4. 19.–39. lpp.; Pētersone, P. Vērmaņa parka izveides atspoguļojums 
Priekšpilsētu apstādījumu komisijas fonda dokumentos, 1813–1879. Latvijas Arhīvi. 2009.  
Nr. 3. 113.–144. lpp.; Grunte, V. Ko vēstī ienākumu paziņojumi: Par Gustavu Zemgalu, Raini, 
Kārli Ulmani u.c. Latvijas Arhīvi. 2006. Nr. 1. 79.–91. lpp.; Ozoliņa, D. Personālsastāva lietu 
izmantošanas iespējas pētniecībā. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 4. 7.–12. lpp.; u.c. Jāmin arī LNA 
Jēkabpils zonālā valsts arhīva vecākā eksperta Pētera Kliša raksti, kuros atklāts zonālo valsts 
arhīvu dokumentu informatīvais potenciāls pēckara Latvijas vēstures izpētei.

49 Sk.: Ščerbinskis, V. Latvijas 20. gs. 30. gadu politika Vilhelma Muntera dienasgrāmatā. Latvijas 
Arhīvi. 2009. Nr. 3. 145.–165. lpp.; Kaprāns, M., Zelče, V. Vēsturiskie cilvēki un viņu biogrāfijas. 
Viktora Arāja curriculum vitae Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālos. Latvijas Arhīvi. 2009. 
Nr. 3. 166.–193. lpp.

50 Diemžēl tādu rakstu potenciāla auditorija nav sevišķi plaša.
51 Kalnciema, A., Šķiņķe, I. 1949. gada 25. marta deportācijas skaitliskais raksturojums. Latvijas 

Arhīvi. 2011. Nr. 1/2. 158.–195. lpp.; Orinska-Spirģe, G. Karagūstekņu atbalstītāju lietas – 
vēstures avots Latvijas sabiedrības noskaņojuma pētniecībai Otrā pasaules kara laikā. Latvijas 
Arhīvi. 2010. Nr. 2. 204.–234. lpp.

52 Kaprāns, M. Padomju pieredzes (re)konstrukcija biogrāfiskajos vēstījumos: Latvijas lokālās 
preses analīze (1995–2005). Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 1/2. 162.–194. lpp.

53 Sk., piemēram: Pētersone, P., sagat. Kartes un plāni: Salaspils muiža. Latvijas Arhīvi. 2003.  
Nr. 1. 123.–133. lpp.; Pētersone, P., sagat. Ikšķiles muiža, baznīca un pastorāts. Latvijas Arhīvi. 
2003. Nr. 2. 134.–149. lpp.; Pētersone, P., sagat. Tīnūžu, Sprēstiņu un Turkalnes muižas. Latvijas 
Arhīvi. 2003. Nr. 125.–139. lpp.; Denfers, A. fon. Līdz šim nezināms Kuldīgas skats. Latvijas 
Arhīvi. 2009. Nr. 1. 52.–65. lpp.; Bues, A. Ein Stück Wald tritt in die Geschichte oder vier 
Quadratkilometer bei Schoden. Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 3/4. 194.–209. lpp.

54 Sk. Rundāles pils muzeja arhīvu sektora vadītāja Jāņa Baltiņa rakstus: Baltiņš, J. Rennes dzimtas 
un īpašumu vēsture Kurzemē un Lietuvā. Latvijas Arhīvi. 2002. Nr. 2. 49.–85. lpp.; Baltiņš, J. 
Ģerboņu pielietojuma īpatnības Kurzemes bīskapu zīmogos..

55 Baltiņš, J. Rennes dzimtas..; Silārs, I. Nikolaja Rēriha vectēvs – Rērihs vai fon der Rops? Latvijas 
Arhīvi. Nr. 2006. Nr. 1. 42.–50. lpp.

56 Deksne, Z. Padomju okupācijas periodā tapušo Latgales novada arhīvu dokumentu izmantošana 
vēsturiski izglītojošajā darbā. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1. 34.–60. lpp. Sk. arī vairākas šā raksta 
autora publikācijas žurnālā “Latvijas Arhīvi”.

57 Plakans, A. Vezerels, Č. Patrilineārā ģenealoģija, uzvārdi un ģimenes identitāte: Krievijas 
impērijas Baltijas guberņas 19. gadsimtā. Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 3. 28.–52. lpp.

58 Prosopogrāfija ir vēstures palīgzinātne, kas pēta viena reģiona (novada) vai noteikta posma 
cilvēku biogrāfijas, ņemot vērā, ka šo cilvēku kopai ir dažas kopīgas iezīmes, statuss u.tml. 
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Nr. 4. 170.–199. lpp.; Zelče, V. Prostitūcija Rīgā 19. gadsimta 90. gados. Latvijas Arhīvi. 1999. 
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Klešniks, V. E. Ciblas novada vēsture. Latvijas Arhīvi. 2002. Nr. 2. 30.–48. lpp.
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1919.–1920. gadā. Latvijas Arhīvi. 2007. Nr. 1. 43.–72. lpp.

78 Kvaskova, V., Minde, G., Pētersone, P., Pētersone, V., sagat. Iespieddarbi un zīmējumi Latvijas 
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Nr. 3. 86.–97. lpp.; Nr. 4. 74.–88. lpp.; 2002. Nr. 1. 100.–112. lpp.; Nr. 2. 100.–114. lpp.
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99 Ščerbinskis, V., Jēkabsons, Ē., sast. Apvērums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. 
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Nr. 3. 7.–12. lpp.; Slaidiņa, I. Dokumentu pieejamība Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Problēmas 
un iespējamie risinājumi. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 3. 13.–20. lpp.; Robežniece, I. Jaunā arhīva 
likuma tiesiskais regulējums. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1. 7.–23. lpp.
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Aleksandrs Ivanovs

journal “latvijas arhīvi” (archives of latvia) 
and latvian historiography

The paper examines the impact of the journal “Archives of Latvia” on the 
development of the present-day professional historical research in Latvia.

The journal was established in 1994; it is published by the National 
Archives of Latvia. From 1994 and up to now, along with the articles devoted 
to theoretical and practical aspects of archival science, the journal publishes 
research papers and historical sources related to the history of Latvia. In 
the paper, the author analyses chronological and thematic structure of the 
corpus of historical articles published in the journal in order to highlight 
the priorities of the Editorial Board. The analysis shows that the bulk of 
publications deal with the problems of the modern history of Latvia: social, 
political, and cultural history of the Baltic Provinces of the Russian Empire in 
the 19th century – beginning of the 20th century; the history of the independent 
Republic of Latvia (1918–1940); and the history of Latvia under the Soviet 
rule. Rather close attention is paid to the history of Livland and Courland in 
the 17th – 18th centuries. In this connection it should be noted that the themes 
prioritized by the journal “Archives of Latvia” do not accurately reflect the 
situation that has emerged in the present-day historiography of Latvia, 
which focuses its attention, first and foremost, on the problems related to the 
Soviet totalitarian regime, repressions, and World War II. Definite aspects 
of the history of Latvia in the 1920s – 1930s are represented in the modern 
historiography of Latvia to a lesser extent, meanwhile, problems of the early 
modern times and the aspects of the medieval history of Latvia are studied 
sporadically. It means that the publications in the journal “Archives of Latvia”, 
to a certain extent, compensate deformations in historical research in Latvia.

The publications in the journal “Archives of Latvia” also promote 
the development of auxiliary historical disciplines, such as genealogy, 
sigillography, historical cartography, etc. Some of the papers published there 
set an ideal model of a comprehensive research dealing with external and 
internal source criticism. It should be noted that the above-mentioned spheres 
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of historical research are underdeveloped in the modern historiography of 
Latvia.  

Moreover, the mission of the journal “Archives of Latvia” is to promote 
National Documentary Heritage. To accomplish this mission, the Editorial 
Board pays close attention to publications of historical sources. The 
publications of historical sources – mostly archival documents – cover 
almost all the periods in the history of Latvia. The potential impact of these 
publications that appear both in the journal and in the supplements to the 
journal (actually, collections of historical sources published within the series 
“Vēstures avoti” – “Historical Sources”) is revealed in the paper. It can be 
stated that these publications extend the empirical basis of historical research 
and put into circulation archival records, which have not been used by 
historians.

Iesniegts 2014. gada 16. decembrī


