
34 zinaīda deksne

Zinaīda Deksne

padomju okupācijas periodā 
tapušo latgales novada arhīvu  

dokumentu izmantošana vēsturiski 
izglītojošajā darbā*

Latvijas arhīvu likums paredz kā vienu no darba virzieniem turpināt attīstīt arhīvu doku-
mentu popularizēšanu sabiedrībā. Raksts piedāvā ieskatu valsts arhīvu vēsturiski izglītojošā 
darba problēmās un iespējas padomju perioda dokumentu (1944–1949) popularizēšanā 
skolu jaunatnes vidū. zinātniski izglītojošā dokumentu krājuma izveide varētu būt viens no 
risinājumiem arhīva dokumentu pieejamībai Latgales skolās.  
skolu interese par padomju okupācijas periodā tapušo arhīva dokumentu izmantošanu 
un problēmas, kas saistītas ar to, liek meklēt atbildes uz jautājumiem: kādai jābūt pieejai 
dokumentu atlasē, cik liela loma jāatvēl avotu arheogrāfiskās apstrādes jautājumiem, kādi 
dokumentu atveides principi ir jāievēro. ir jābūt kritiskai attieksmei pret vēstures avotu sniegtās 
informācijas verifikāciju. svarīgi ir nodrošināt vispārizglītojošo skolu skolēnus ar visiem 
pieejamu un izmantojamu dokumentu krājumu, vienlaicīgi domājot par tā formas atbilstību 
mūsdienu mācīšanas procesa un arheogrāfijas prasībām. 
Atslēgvārdi: vēsturiski izglītojošais darbs, padomju perioda dokumenti, dokumentu krājums.

ieskats arhīvu dokumentu izmantošanas un popularizēšanas 
pieredzē un nākotnes vīzijā vēstures izglītības darbā

dokumentu izmantošanas pieredze ir tikpat sena kā arhīvi. Tieši pārmaiņas 
sabiedrībā un informācijas pieprasījums nosaka to izmantošanas iespējas. 
arhīvi ir ilgstoši kalpojuši indivīdu, kāda sabiedrības slāņa vai politiska 

arhīvi

* Raksta pamatā maģistra darbs, kas aizstāvēts 2009. gadā Rēzeknes augstskolas Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultātē studiju programmā “arhīvniecība”, zinātniskais vadītājs 
Dr. hist. profesors a. ivanovs.
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grupējuma interesēs. dažādu arhīvu pieejamības specifika ir atšķīrusies 
visos laikos, un tā tas būs arī turpmāk. Tagad ir pienācis laiks, kad pasaules 
valstu arhīvos notiek iepriekšējās pieredzes izvērtēšana un meklētas jaunas 
iespējas to attīstībā, tas nozīmē arī dokumentu izmantošanā. nacionālā 
arhīva izglītojošajam darbam jaunā arhīvu likuma 20. pantā noteiktas divas 
funkcijas: nodrošināt arhīvu dokumentu izmantošanu un pieejamību, veikt 
arhīva dokumentu popularizēšanu un sabiedrības informēšanas pasākumus. 
22. pants nacionālajam arhīvam piešķir tiesības veikt izdevējdarbību 
dokumentu popularizēšanai.1

Latvijas arhīvu pieredze dokumentu izmantošanā un popularizēšanā ir 
veidojusies uz padomju laikā tapušās normatīvu bāzes un Rietumeiropas 
arhīvu tradīcijām. Tas dod iespēju jaunajos arhīvu normatīvajos aktos 
iestrādāt Latvijas valsts arhīviem atbilstošākus dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas noteikumus, kā arī praktiskajā darbā izmantot jau pārbau-
dītas metodes un paņēmienus. acīmredzot pagaidām iespējas praktiskā lī-
menī apgūt pasaules valstu pieredzi ir vairāk centrālo valsts arhīvu un Latvijas 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbinieku priekšrocība. Līdz zonālajiem 
valsts arhīviem informācija pārsvarā nonāk teorētiskā un pārstāsta līmenī. 
To nosaka darba organizācijas un finanšu jautājumi. problēma ir arī vājās 
svešvalodu zināšanas arhīvu darbinieku vidū. 

Ņemot vērā informāciju sistēmu attīstību, pozitīva ir arhīvu tendence 
izveidot vienotus starptautiskus noteikumus dokumentu izmantošanā un 
popularizēšanā. Latvijas arhīvu sistēmā šai jomā kopš 20. gs. 90. gadiem 
vērojama lēna, bet mērķtiecīga attīstība, īpaši – Ventspils, Tukuma, Liepājas, 
siguldas, Valmieras un Rēzeknes zonālajos valsts arhīvos.

Lai plānotu dokumentu izmantošanas pasākumus skolām, arhīva 
speciālistiem nepietiek ar arhīvista darba kvalifikāciju, nepieciešama peda-
goģiska izglītība un zināšanas par skolu mācību standartiem un programmām. 
zonālie valsts arhīvi skolām var piedāvāt dokumentu izmantošanu par 
jaunāko laiku vēsturi. saskaņā ar “pamatizglītības standartu” un “Vidējās 
izglītības standartu” jaunāko laiku Latvijas vēsturi pamatskolā skolēni 
apgūst 9. klasē, bet vispārizglītojošajā vidusskolā 12. klasē. standarts paredz 
Latvijas vēstures tematikai atvēlēt ne mazāk kā 1/3 no kopējā vēstures stundu 
skaita. jaunāko laiku vēstures kursā ir jāapgūst tēmas par padomju okupācijas 
režīmu Latvijā, priekšmeta apguvē izmantojot avotus.2 
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skolotāji savā darbā lieto daudzus piedāvātos mācību līdzekļus, lai 
izpildītu izglītības dokumentu prasības. interesi par vēsturi rada pašvaldību 
muzeju ekspozīcijas, materiāli skolu vēstures un novadpētniecības istabās, 
kur ir fragmentāri dokumentārie un lietiskie pierādījumi par novada vēsturi. 
Taču rakstītie pirmavoti, kuri atspoguļo būtiskākos politiskos, ekonomiskos, 
sociālos un kultūras jautājumus, atrodas arhīvos. iepazīstot skolu problēmas 
vēstures mācīšanā, arī zonālajiem valsts arhīviem ir iespēja veikt padomju 
okupācijas periodā tapušo dokumentu atlasi, lai skolām piedāvātu 
zinātniski izglītojošo dokumentu krājumu par padomju okupācijas periodu. 
nenoliedzami, ka veidot kaut ko jaunu var tad, ja apzināta iepriekšējā 
pieredze.

pēc psRs sabrukuma arī Latvijā vēstures skolotāji bieži nonāca pretrunās 
ar tām “patiesībām”, ko tik ilgus gadus bija likuši mācīties saviem skolēniem. 
avotu trūkums skolās Latvijas vēstures mācīšanai lika domāt par jaunu 
vēstures mācību līdzekļu izdošanu. jau pirmajos atmodas gados periodis-
kajos izdevumos vairāk parādījās populārzinātniskās un zinātniskās 
dokumentu publikācijas. zinātniski izglītojošajām publikācijām vēsturnieki 
pievērsa mazāku uzmanību, tāpēc skolās nācās izmantot kopijas no 
periodiskajiem izdevumiem un zinātniskajiem dokumentu krājumiem. Taču 
to izmantošana bija ierobežota, jo ne visās bibliotēkās bija pieejami zinātniski 
izdevumi. jāpiekrīt vēsturniekam a. ivanovam, ka “izglītībā, vēstures 
popularizēšanā un sabiedrības informēšanā lielāka nozīme ir mācību un 
populārzinātniskajām publikācijām, taču adekvātu priekšstatu par avotiem 
tās neveido, tāpēc šo izdevumu izmantošanas iespējas vēstures pētniecībā 
ir visai ierobežotas”.3 Tas nenozīmē, ka izglītības iestādēm nav jāpiedāvā 
autentiski vēstures avoti. ja ir mērķauditorija, tad jāmeklē pieejas, kā padarīt 
šīs publikācijas reprezentatīvākas. 

pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas daudzi Latvijas un ārzemju 
vēsturnieki uzsāka darbu pie dokumentu krājumu veidošanas, kuri bija 
pieejami arī skolām jaunāko laiku vēstures apguvei. a. ivanovs raksta: “ 
20. gadsimta 90. gados–21. gadsimta sākumā publicētie Latvijas vēstures 
avoti veido diezgan vispusīgu priekšstatu par Latvijas jaunākās vēstures nozī-
mīgākajiem jautājumiem, it sevišķi 20. gadsimta vidū–otrajā pusē. iespiesto 
vēstures avotu vidū ir arhīva dokumenti [..], atmiņas, 20. gadsimta traģisko 
notikumu aculiecinieku stāsti, fotodokumenti ..”4 Taču šīs publikācijas ir 



37padomju okupācijas peRiodā Tapušo dokumenTu izmanTošana

saņēmušas kritiku no arheogrāfu puses par to, ka “daudzas vēstures avotu 
publikācijas neatbilst zinātniskās arheogrāfijas prasībām”, to izmantošana 
vēstures pētniecībā ir ierobežota, “jo avotu krājumi veidoti pēc tematiskā 
principa un tādējādi atgādina hrestomātijas. Turklāt vēstures avotu atlase 
tiek pakļauta vai nu krājumu sastādītāju pētnieciskai programmai, vai arī 
viņu priekšstatiem par konkrētām vēsturiskām parādībām. dažreiz nejaušība 
arī spēlē savu lomu avotu krājumu tapšanā. Tas ļauj secināt, ka krājumos 
publicēto avotu izlasei bieži vien trūkst reprezentativitātes”.5 ja ieskatāmies 
padomju laika vēstures hrestomātijās, redzam, ka to avotu sastāvu veido 
dokumenti, kuru saturs norāda uz ideoloģiskajām prioritātēm vēstures izpētē. 
arī jautājumi, kuri tika pievienoti darbam ar tekstu, ierobežoja pētnieka 
redzējumu, pasakot priekšā, ko meklēt avotā. kā atzīmē arheogrāfijas 
pētnieki, nevar pieļaut, ka “vēstures avota informatīvo potenciālu pilnīgi 
nosaka avota autora vai radītāja izvirzītie mērķi. Rezultātā tiek ignorēta avotu 
mācības svarīgākā atziņa par vēstures avota informācijas neizsmeļamību, ko 
determinē avota funkciju daudzveidība”.6

kā jau tika atzīmēts, gadsimtu mijā izdotie dokumentu krājumi jaunāko 
laiku vēsturē sniedz samērā vispusīgu priekšstatu tikai par vēstures 
nozīmīgākajiem jautājumiem, kā Latvijas okupācija, nacionālā pretošanās 
kustība, represijas, trešās atmodas laiks. Te jāpiebilst, ka trūkums ir ne tikai 
dokumentu izmantošana par plašāku jaunāko laiku vēstures jautājumu 
loku, bet arī tas, ka maz ir publicēti Latvijas zonālo valsts arhīvu dokumenti, 
kuros glabājas padomju perioda vēstures avoti. dokumentāro avotu krājumi 
lielākoties balstīti uz Latvijas Valsts arhīva un Latvijas okupācijas muzeja 
dokumentu bāzes, kur dominē publikācijas, kas atspoguļo padomju varas 
institūciju politiku Latvijā kopumā. 

zinātniskajām dokumentu publikācijām ir svarīga nozīme avotu pētniecībā, 
taču tās neatrisina pieejamības jautājumu izmantošanai skolās. piedāvātais 
dokumentu krājumu apskats pierāda, ka skolās un pilsētu bibliotēkās to 
izmantošana ir visai ierobežota. nav arī dokumentu krājumu skolām, kuri 
dotu priekšstatu par Latgales reģiona, respektīvi, novada vēstures faktiem 
padomju okupācijas laikā. Tādējādi Latgales reģiona arhīvu dokumenti varētu 
būt izmantoti vēstures mācīšanai skolā, ja avotu edīcijas tehnikas līmenis un 
arheogrāfiskā heiristika (rakstīto avotu apzināšana un atlasīšana) atbilstu 
mūsdienu zinātniski izglītojošo dokumentu krājumu prasībām. 
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Veicot Rēzeknes un Ludzas rajonu un pilsētu vēstures skolotāju 
aptauju Rēzeknes zonālā valsts arhīva rīkotajos semināros 2007. gadā, tika 
noskaidrots, ka 71% respondentu (22 skolotāji no 31) vēlas izmantot arhīvu 
dokumentu kopijas darbam vēstures stundās. darbam stundās skolotāji 
izvēlējās dokumentus, kas sniedz papildu priekšstatus skolēniem grūti 
izprotamās tēmās, kā arī vēsta par represijām pret kulakiem, par kolhozu 
veidošanu, sociālajām un kultūras problēmām viņu pagastā 20. gs. 70.–80. 
gados, demokratizācijas un valsts atjaunošanas posmu 90. gados. 

Veicot eksperimentu, skolotāji konstatēja, ka dokumentu kopiju 
izmantošana darbā ar avotiem skolēniem, no vienas puses, bija interesanta, 
jo uzmanību piesaistīja to fiziskais izskats: rokraksts, valoda, pieļautie 
labojumi dokumentos, pareizrakstības kļūdas u.c. iezīmes. Taču, no otras 
puses, grūtības sagādāja dokumentu satura izzināšana, jo padomju perioda 
dokumenti ir galvenokārt krievu valodā. Turklāt 1944.–1949.gada dokumenti 
rakstīti rokrakstā, daudzi padomju periodā lietotie termini un saīsinājumi 
skolēniem nav saprotami. jāatzīmē, ka dokumentu kopiju kvalitāte arī nav 
augsta, īpaši, ja tos kopē atkārtoti. Ņemot vērā vēstures skolotāju domas 
par arhīvu dokumentu izmantošanas iespējām skolā, radās nepieciešamība 
noskaidrot, ko par to domā viņu skolēni.

Rēzeknes rajona un pilsētas 9. un 12.klašu skolēnu aptauja pēc 2008./2009.
mācību gada rudens brīvdienām ļāva noskaidrot daudzus jautājumus, kas 
saistīti ar avotu izmantošanu vēstures apguvē. Tika aptaujāti 178 respondenti 
lauku un pilsētas vidusskolās. anketas aizpildīja 60 lauku (nautrēnu, Viļānu, 
kaunatas vidusskolas) un 118 pilsētas (Rēzeknes poļu vidusskolas, Rēzeknes 
Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 1., 3., 4. un 5.vidusskolas) skolēni. skolotājiem 
bija piedāvāts katrā skolā anketas izsniegt desmit 9. klašu un desmit 12. klašu 
skolēniem. Veicot aptauju rezultātu analīzi, noskaidrojās, ka vairāku skolu 
9. klašu skolēni atteicās tās aizpildīt, jo pieredze padomju laika dokumentu 
izmantošanā ir nepietiekoša. Tikai septembrī viņi bija sākuši mācīties jaunāko 
laiku vēsturi. Tātad anketu rezultāti kopumā atspoguļo 12. klašu skolēnu 
domas.
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 1. tabula
9. un 12.klašu skolēnu aptaujas rezultāti par Latgales novada padomju 

periodā (1944–1991) tapušo dokumentu izmantošanas iespējām7

piezīmesnr.
p.k.

jautājumi un atbilžu 
varianti

9.klase -
42 

respondenti

12.klase-
136

respondenti

kopā- 
178

respondenti
1.         Vai esat izmantojis 
            arhīva pakalpojumus?
            □ konsultācijām     0    7     7
            □ pētniecībā      8    25     33
            □ izziņām      9    18      27
            □ neesmu     28    82    110

2 skolēni 
izmantoja 
skolas 
arhīva 
doku-
mentus 
pētnie-
cībā

2.         Vai Jums ir interese par 
            Latgales novada vēsturi 
            no 1944. līdz 1991.gadam?
            □ jā     13   58    71
            □ nē      0   12     12
            □ iespējams jā    29   66     95
3.         Kādus avotus izmantojat 
   padomju perioda vēstures 
   apguvē?
   □ fragmentus mācību    39  105   144
   grāmatās
   □ dokumentu krājumus    1   14    15
   □ skolotāja sagatavotus    36   88   124
   izdales materiālus
   □ dokumentu oriģinālu     1   13    14
  kopijas
   □ aculiecinieku atmiņas   10   43    53
   □ muzeju (novadpētnie-   17   37    54
   cības) materiālus
4.         Vai piedāvātie avoti 
    sniedz informāciju par 
   notikumiem Latgalē?
   □ pietiekami daudz   26   63    89
   □ nepietiekami    15   69    84
   □ nav informācijas    1   4    5
5.         Kuras vēstures tēmas 
    vēlētos noskaidrot 
   rakstītajos dokumentos?
   □ par otrā pasaules kara  29 87 116
  sekām
   □ par padomju varas  16 75 91
  iestāžu represijām pret iedzīvotājiem

□ citas: 
1) par 

otrā 
pasaules 
kara 
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6.       Kādas arhīvu dokumentu 
          izmantošanas iespējas 
          Jūs izvēlētos?
   □ iesietu dokumentu krājumu   11   43    54 
   □ atsevišķas izdales lapas    16    43    59
             par tēmām
   □ ierakstus diskā     20   59    79
   □ pētītu oriģinālus arhīvā    17   50     67

7.       Kāda ir attieksme pret 
          jautājumiem, kuri iepriekš 
          sagatavoti par dokumenta 
          tekstu?
   □ tie nav nepieciešami, jo     0   10     10
     ierobežo pētnieka 
              spriedumus
   □ noteikti vajadzīgi     15   58    73
   □ jautājumi rodas, lasot      31    74    105
             dokumentu
8.       Vai sagādātu grūtības 
          tekstu lasīšana latviešu vai 
          krievu valodā?
          □ jā___ valoda    11-krievu,       19-krievu     30-krievu
      1- latviešu       5-latviešu     6-latviešu
          □ nē               14   77     91
          □ atkarībā no teksta      19    44             63
              mašīnrakstā vai rokrakstā
9.       Vai Jūsuprāt vizuāli 
          materiāli par tēmu traucētu 
          uztvert dokumenta saturu?
   □ jā      2    7     9
   □ nē      40     129    169

□ par piespiedu kolektivi- 18   51   69
   zāciju un dzīvi kolhozos 
   20.gs.60.-80.gados
□ par izglītības, kultūras un  17  104  121
   reliģijas jautājumiem
□ par notikumiem novadā 8    26   34
   Latvijas valstiskuma 
   atjaunošanas posmā
□ citas    0   2    2

piezīmesnr.
p.k.

jautājumi un atbilžu 
varianti

9.klase -
42 

respondenti

12.klase-
136

respondenti

kopā- 
178

respondenti

 1. tabulas turpinājums

karavīru 
likteņiem;

2) par 
sadzīvi 
90.gados

1- 
skolēns, 
jautājumi 
rodas 
atkarībā 
no satura
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kopumā var secināt, ka skolēni, kuri apgūst jaunāko laiku vēstures 
padomju okupācijas periodu, ir ieinteresēti izmantot Latgales arhīvu 
dokumentus. aptaujas rezultāti uzliek par pienākumu arhīviem sniegt šo 
iespēju, turklāt atbilstoši skolēnu uztverei, spējām, interesēm un iespējām. 

Latgales novada padomju periodā tapušo arhīva dokumentu 
(1944–1949) arheogrāfiskā atlase publicēšanai izglītojošajos 

dokumentu krājumos

Latgales zonālo valsts arhīvu dokumentu zinātniski izglītojošo publikāciju 
viens no galvenajiem mērķiem – palīdzēt skolēniem apgūt vēsturi par laiku 
pēc otrā pasaules kara, radīt interesi par padomju laika vēsturi novadā, kā 
arī rosināt skolēnus pētīt arhīvu dokumentus. pieredze avotu pētniecībā, kas 
iegūta skolā, var pozitīvi ietekmēt tālāku Latgales vēstures izpētes attīstību.

daugavpils, jēkabpils un Rēzeknes zonālo valsts arhīvu fondu dokumenti, 
kas tapuši pēc otrā pasaules kara, sastāva ziņā ir pietiekoši reprezentatīvi, 
lai ievērotu zinātniskās arheogrāfijas atlases principus un prasības. Veicot 
dokumentu atlasi no apriņķu, pilsētu un to nodaļu, kā arī pagastu izpildu 
komiteju fondiem, tika konstatēts, ka kopumā arhīvos dokumenti pēc formas 
un satura ir vienveidīgi. padomju varas iestāžu pieņemtie lēmumi, izdotie 
rīkojumi, sastādītie akti u.c. dokumenti atspoguļo līdzīgu politiku visās 
sabiedrības dzīves jomās, ko noteica augstākie psRs un LpsR varas orgāni. 
Taču svarīgākais faktors ir tas, ka padomju varas rīkojumi, lēmumi un politika 
bija attiecināma uz visu Latgales novadu, kas atspoguļojās arhīvu dokumentos 
kopumā. Ņemot vērā visus faktorus, bija iespējams atlasīt pēc satura spilgtus, 
autentiskus dokumentus, atbilstoši vēstures standartu prasībām. 

dokumentu skaits fondos ir liels, tāpēc to filtrācijā ir jāizmanto 
reprezentatīvākās izlases veidošanas metodes un avotu iekšējās un ārējās 
kritikas metodes, lai atlasītie dokumenti atspoguļotu vēstures standartu 
prasības un programmu ieteikumus. 

no arheogrāfiskās atveides viedokļa zinātniski izglītojošajā dokumentu 
krājumā raksturotais dokuments var būt publicēts pilnībā vai izvilkumos kā 
fragments, svarīgi, lai vēstures stundās to var izmantot ne tikai kā pierādījumu 
kopīgās pēckara situācijas raksturojumam, bet arī atsevišķu jautājumu izpētei. 
Tajā esošie fakti ir arī atskaites punkts, lai redzētu pārmaiņas apriņķu, bet 
vēlāk rajonu tālākā attīstībā padomju okupācijas apstākļos.
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dokumentu sistematizācijā pieņemamākais ir priekšmetiski hronolo-
ģiskais princips, kas ir racionālākais veids pēckara perioda arhīvu doku-
mentu publicēšanai atbilstoši vēstures standartiem. Tas nozīmē, ka 
dokumentus publikācijā jāgrupē pēc noteiktām tēmām, iespējami ievērojot 
hronoloģijas principu. Hronoloģijas izjaukšana ir pieļaujama, ja vairāki 
dokumenti, kas tapuši dažādos gados, attiecas uz vienu un to pašu notikumu 
vai faktu. dokumentu publikācijā par padomju perioda vēsturi no 1944. līdz 
1949. gadam būtu jāiekļauj tēmas par kara seku likvidāciju Latgales pilsētās 
un pagastos, zemes reformas realizāciju, represijām pret iedzīvotājiem, 
sociālajiem un veselības jautājumiem, kā arī totalitārisma varas izpausmēm 
izglītībā un kultūrā. zinātniski izglītojošā dokumentu krājuma izveidei tika 
atlasīti 75 dokumenti.

Tēmas “kara seku likvidācija un zemes reformas realizācija” atlasītie 
dokumenti pēc satura atspoguļo kara postījumus, sociālās problēmas laukos 
un pilsētās: pārtikas, rūpniecības preču trūkumu, dzīvokļu problēmas, 
atgriešanās no evakuācijas. otrā dokumentu grupa ir zemes reformas 
gaitas atspoguļojums: “taisnīguma” principu iedibināšana zemes sadalē, 
pakāpeniska atteikšanās no individuālajām zemnieku saimniecībām, 
kolektīvo saimniecību veidošanas process. caur šo dokumentu saturu 
atklājas padomju varas iestāžu komandējošais vadības stils, pirmās pazīmes 
par varas nostiprināšanu.

Tēmas “Represijas pret iedzīvotājiem” dokumenti stāsta par notiesāto 
kara noziedznieku ģimeņu sodīšanu, atņemot zemi, par lielo namīpašumu 
nacionalizāciju, represijām pret kulakiem, nodokļu piespiedu piedzīšanu, 
spekulāciju apkarošanu un bargajiem tiesu spriedumiem, kā arī par piespiedu 
kolektivizāciju un 1949. gada deportāciju faktiem. atlasītie dokumenti parāda 
totalitārās varas spilgtākās izpausmes Latgalē.

Tēmas “sociālā un veselības aprūpe” dokumenti atklāj pēckara problēmas 
iedzīvotāju apgādē ar pārtiku, apģērbu, apaviem, ko galvenokārt saņēma 
tie, kuri bija lojāli pret padomju varu, iedīgļus priviliģēto sociālo grupu: 
karavīru, kara invalīdu, oficieru īpašā apgādē. dokumenti parāda rūpes par 
vientuļām un daudzbērnu mātēm, apbalvojumu piešķiršanu par dažādiem 
nopelniem. ir atlasīti dokumenti, kuri spilgti atspoguļo problēmas cīņā par 
sanitārā stāvokļa uzlabošanu un iedzīvotāju veselības aprūpi.
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Tēmā “Totalitārisma varas izpausmes izglītībā un kultūrā” dokumenti 
sniedz nelielu ieskatu skolu atjaunošanas problēmās pēc kara. Vairāki 
dokumenti atlasīti, lai parādītu lielās pārmaiņas izglītības sistēmā, totali-
tārisma varas uzspiesto audzināšanas programmu komunisma garā, kultūras 
dzīves pakļaušanu ideoloģijai, attieksmi pret reliģiju un kulta ēkām.

Balstoties uz atlasītajiem arhīvu dokumentiem, paraugpublikācijas 
modelī ir parādīta zinātniski izglītojošās publikācijas atveides tehniskā puse.
paraugpublikācijas modeļa izveidei ir piedāvāti četri dokumenti (sk. raksta 
pielikumu “dokumentu kopijas un paraugpublikācijas”).

dokumentu publikāciju sastāvs un struktūra

dokumentu krājuma sastāvu nosaka izdevuma tips, veids un forma. mā-
cību tipa krājumos ieslēdz: īsu priekšvārdu, paskaidrojošu tekstu nodaļām, 
stundu tēmām, dokumentu grupām vai atsevišķam vēsturisko dokumentu 
veidam; dokumentu tekstus, piezīmes par tekstu un saturu, terminoloģisko 
skaidrojumu un rekomendējošo bibliogrāfiju, publicēto dokumentu satura 
rādītāju. citu zinātniskā uzziņu aparāta elementu iekļaušana ir atkarīga no 
publikācijas tēmas un dokumentu rakstura. 

krājuma atsevišķās daļas var izkārtot sekojošā kārtībā: priekšvārds, 
saīsinājumu saraksts, dokumentu teksti, pielikumi un piezīmes par saturu, 
hronika, rādītāji, izmantoto avotu saraksts, bibliogrāfija, publicēto dokumentu 
saraksts, satura rādītājs.8 

attiecībā uz zinātniski izglītojošo publikāciju piedāvātais izkārtojums var 
atšķirties, jo tā specifika ir izmantošana mācību procesā. notikumu hroniku 
vēlams ievietot pēc katras tēmas (nodaļas) ievada, jo tā ir vieglāk saprast 
notikumu gaitu tēmas ietvaros.

dokumentu tekstiem un ilustrācijām (oriģināla kopija, attēli, fotogrāfijas) 
jāatrodas blakus vai krājuma beigās, ja tie attiecas uz visu publikāciju, ja tie 
attiecas uz nodaļu – tad tās ietvaros.9 mācību paraugpublikācijā domātās 
kopijas būtu jāievieto blakus dokumenta tekstam, jo tas ir pārskatāmāk 
un sniedz priekšstatu par dokumentu kopumā. To pierāda pieredze esošo 
dokumentu krājumu izmantošanā, piemēram, “dokumenti liecina: Latvijas 
vēstures dokumentu izlase skolām, 1939.–1991.”10 
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saīsinājumu saraksts, publicēto dokumentu saraksts labāk iederētos 
krājuma beigās, pirms satura rādītāja, jo tas attieksies uz visu krājumu. 
piezīmes par dokumenta saturu, leģenda jānovieto pēc teksta atveides tai 
pašā lapā. Bibliogrāfija labāk iederas katras tēmas beigās.

zinātniski izglītojošajos dokumentu krājumos skolēniem domātie 
jautājumi un uzdevumu par tekstu ir jāievieto pēc dokumenta, lapas lejas 
daļā, piemēram, ierāmējot (sk. pielikumu).

Var secināt, ka dokumentu publikāciju sastāva un struktūras noteikšanai 
ir liela nozīme, jo no tā ir atkarīga skolēnu izpratne par vēstures procesiem 
un notikumiem pēckara periodā, kā arī zināšanu un prasmju veidošana avotu 
pētniecībā. 

dokumentu tekstu atveide publikācijās

dokumenta teksta atveidei ir svarīga nozīme pētnieciskajā darbā, jo 
dokuments ne tikai atklāj saturu, bet arī sniedz informāciju par tā radītāju. 
zinātniskajā arheogrāfijā ir noteikti dokumentu tekstu atveides principi, 
kas piedāvā lasītājam tādu teksta nodošanas sistēmu, kura labi pazīstama, 
saprotama, pierādama un pārbaudāma.11 

atlasītie dokumenti pamatā ir padomju okupācijas varas iestāžu veidoti 
sesiju un sēžu protokoli, akti, atskaišu shēmas, instrukcijas. dokumenti ir 
rakstīti uz dažāda formāta un kvalitātes lapām, rokrakstā un mašīnrakstā, 
latviešu un krievu valodā. dokumentos ir pareizrakstības kļūdas, saīsinājumi, 
svītrojumi un labojumi, veiktas atzīmes, tiem piemīt arī citas īpatnības. 
Faksimilu publicēšana nenozīmē, ka lasītājam bez pieredzes būs iespēja 
saprast dokumenta tekstu saturu. Tāpēc dokumentu edīcijā jāveic vienkāršota 
teksta atveide – transkripcija. Tas attiecas arī uz zinātniski izglītojošajām 
dokumentu publikācijām. 

izplatīts paņēmiens lietišķajā arheogrāfijā, kad dokumenta teksts tiek 
atveidots pilnībā, piemēram, dokumenta “Rēzeknes pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildkomitejas Lēmums nr. 66 “par militārpersonu un 
viņu ģimeņu, kuras ieradušās no atsevišķiem padomju savienības rajoniem, 
nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”” atveide (sk. pielikumu). Lēmumu un 
protokolu tekstos jāizdala formulas “klausījās”, “nolēma”.12 nosaukumu 
atveidē jāievēro lielo burtu lietošana tā, kā tas ir oriģinālā. Bieži protokoli 
tiek publicēti daļēji. Tādos gadījumos dokumenta virsrakstā norāda, ka tas ir 
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fragments vai izvilkums. protokolu pierakstos parasti tiek minētas personas, 
kas piedalās sēdē. To norāda zem virsraksta, kas rakstīts retināti, piemēram, 
vārdi “piedalās”, “sēdi vada”.13

ir pieļaujama teksta daļu izņemšana, lietojot kvadrātiekavas un divpunkti 
([..]), bet nedrīkst izjaukt teksta saturu. Tas nepieciešams, ja teksts ir apjomīgs 
un atsevišķas daļas nav nozīmīgas mācību procesa nolūkiem, piemēram, 
dokuments “Fragments no zilupes pilsētas izpildu komitejas sēdes protokola 
nr. 9 dienas kārtības “par zilupes luterāņu dievnama ēku”” (sk. pielikumu). 
protokola dienas kārtībā bija iekļauti arī jautājumi, kuru saturs neatbilst 
apgūstamajai vēstures tēmai, tāpēc dokumentu krājumam tika atlasīts 
izvilkuma teksts, kurš pietiekoši skaidri atspoguļo tēmas būtību.

Tekstu atveidē var izmantot dokumenta neaizskaramības principu, 
kas nozīmē, ka tas ir jāatveido bez jebkādām izmaiņām. Tāda dokumenta 
atveide dokumentu krājumiem, kas adresēti izmantošanai skolā, nav 
nepieciešama, kaut gan kā piemēru var minēt: “dokumenti liecina: Latvijas 
vēstures dokumentu izlase skolām, 1939.–1991.”.14 Tajā no krievu valodas 
pārtulkotie teksti pilnībā atbilst blakus esošajām dokumentu kopijām. 
mācību publikācijas labāk atbrīvot no pilnīgi precīzas oriģināla atveidošanas, 
jo skolēniem avotpētniecībā ir svarīga teksta satura uztvere, nevis citas 
īpatnības. piemēram, dokumenta kopijā ir redzams, ka dokumenta sastādītājs 
ir nosvītrojis veidlapas nosaukumu “Lēmums” un tā vietā uzrakstījis 
“spriedums”, tāpat pārsvītrojot tipogrāfiski esošo vārdu “civillietas”, vietā 
uzrakstījis “krimināl[lietas]”. ir arī dokumenti, kur ir spilgtāks vai bālāks 
teksts. Tādu piemēru dokumentos ir daudz, bet piezīmju zonā mācību 
publikācijās to var nepaskaidrot. 

Viens no principiem ir dokumenta teksta nodošana īpašā formā – tabulā. 
paraugpublikācijā “Rēzeknes apriņķa dricēnu pagasta vērtēšanas komisijas 
akts par bezsaimnieka mantas novērtēšanu un nodošanu citām personām” 
ir teksta atveide, kur dokuments sastāv no veidlapā sastādīta tipogrāfijas 
teksta un tabulas. dokumenta sastādītājam ir jāveic ieraksti rokrakstā tam 
norādītajās vietās, bet konkrētajā tekstā dokumenta sastādītājs (aizpildītājs) 
nav to veicis. šajā gadījumā, atveidojot tekstu, var izlaist šīs vietas, ja tās 
netraucē teksta satura uztverei; ja tas tomēr traucē teksta loģiskai izpratnei, 
tad nepieciešams ieslēgt iztrūkstošos vārdus kvadrātiekavās un par šo 
teksta atveides īpatnību paskaidrot arheogrāfiskajā priekšvārdā (krājuma 
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ievadā). paraugpublikācijā rokrakstā rakstītais teksts ir atveidots, izmantojot 
kursīvu, bet mašīnrakstā vai tipogrāfiski iespiestās daļas ar stāvrakstu. 
Līdzīgos gadījumos visā krājumā jālieto vienādi atveides paņēmieni un par 
to jāpaskaidro krājuma priekšvārdā.

Tabulas jāatveido pēc oriģināla formas un jāienes skaitļi atbilstoši 
oriģinālam.15 noteikumi prasa sastādītāja rokrakstā ierakstītos vārdus 
atveidot citā šriftā. ja tekstā ir pasvītrojumi vai citas atzīmes, tad tas 
jāpaskaidro dokumenta atveides piezīmēs.16 atzīmes dokumentā jeb 
rezolūcijas tiek atveidotas pēc dokumenta, ar jaunu rindu un citā šriftā, var 
pievienot leģendai mācību publikācijā. ja dokumentam ir pielikumi, tad to 
var norādīt piezīmēs.

dokumenta publikācijā liela nozīme ir pareizai parakstu atveidei. Tie ir 
jāatveido pēc pamata teksta, ar jaunu rindu, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas 
dokumentā.17 atveidi veic dažādos gadījumos: ja dokuments ir parakstīts, 
norādīts tās personas uzvārds, kas dokumentu parakstījusi. ja dokuments 
nav parakstīts, bet norādīta persona, kurai tas jāparaksta, uzvārds minēts 
iekavās. ja uzvārds dokumentā minēts netiek un parakstītāju precīzi noteikt 
nav iespējams, tiek dota norāde iekavās [paraksts] (sk. 1. dok.). nesalasāma 
paraksta gadījumā var norādīt iekavās [paraksts nesalasāms]. parakstu atveidē 
saglabā oriģinālā lietotās formas un īpatnības, tai skaitā arī krievu valodai 
raksturīgā tēvvārda un iniciāļu lietošana. parasti dokumentā tiek norādīts 
ieņemamais amats. ja oriģinālā tas netiek minēts, raksta tikai personas vārdu. 
parakstus novieto labajā pusē.18 

dokumentu edīcijas noteikumos atzīmēts, ka dokumentos esošās pareiz-
rakstības un stila kļūdas, vārdu izlaidumus, nesalasāmus vārdus atveido 
vai neatveido atkarībā no dokumenta tipa un laika, kurā tas radīts.19 mācību 
publikācijās tekstus vēlams atveidot, ievērojot pareizrakstību un labojot stila 
kļūdas, jo skolēniem būs vieglāk uztvert avota saturu. Tāpat kļūdas jālabo, lai 
tekstuāli komentāri nebūtu pārāk plaši.

Vārdu saīsinājumus ieteicams atšifrēt tekstā kvadrātiekavās, piemēram, 
“pag[asta]”, vai paskaidrojot piezīmēs, atveidojot pilnu vārdu, sk. “Latvijas 
psR Rēzeknes apriņķa Tautas Tiesas i iecirkņa spriedums inkina josifa an-
tona d. krimināllietā par dokumentu viltošanu un atteikšanos pildīt obligātās 
valsts nodevas”. ja teksts ir nesalasāms, tad kvadrātiekavās teksta atveidotājs 
ievieto loģiski iespējamo vārdu, bet piezīmēs atzīmē, kāpēc oriģinālā šis 
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vārds iztrūkst (“izbalējis”, “nav salasāms” u.c.) (sk. 2. dok.). Tekstus krievu 
valodā ir jātulko latviešu valodā, bet mācību publikācijā ir vēlams blakus 
iztulkotajam dokumentam ievietot oriģināla faksimilu krievu valodā. Tas 
palīdzētu skolām ar krievu apmācības valodu salīdzināt tekstu un labāk 
izprast dokumenta saturu. princips tas pats, bet cita pieeja ir dokumentu 
krājumā “dokumenti liecina; Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām, 
1939.–1991.”,20 kur skolēniem tiek piedāvātas dokumentu kopijas latviešu 
valodā, nepārrakstot tās datorsalikumā, bet dokumenti no krievu valodas ir 
pārtulkoti latviešu valodā un atveidoti datorsalikumā. 

paraugpublikācijas modelī atveidotie dokumenti nesatur visas iespējamās 
tekstu atveides iezīmes un īpatnības, tāpēc, tikai reāli veicot dokumentu 
tekstu atveidi, ir iespējams ievērot zinātniskās arheogrāfijas tekstu atveides 
noteikumus. Tātad galvenās pieejas tekstu atveidē paraugpublikācijā  ir: 
transkripcija, vienoti noteikumi tekstu rokraksta, izlaistu un iztrūkstošu 
teksta vārdu vai daļu atveidē, krievu valodas tekstu tulkošana latviešu 
valodā, pareizrakstības ievērošana.

konvojs

dokumentālās publikācijas jāsaprot kā savstarpēji saistītu elementu 
sistēmu, kur dokuments ir galvenais, bet tikai viens no elementiem. 

ar jēdzienu “konvojs” saprot informatīvo pavadoni, kura uzdevums 
padarīt dokumentu iespējami pieejamāku, saprotamāku lasītājam. konvojs 
veido dokumenta aktivitātes īpašības, tā informācija pastiprina dokumenta 
komunikatīvo nozīmi. Tā sastādīšanā jāievēro daži principi, piemēram, 
dokumenta un konvoja saistības princips, dokumenta identifikācijas 
princips, ticamības princips, konvoja pilnības princips u.c.21 Tātad konvojs ir 
dokumenta publikācijas zinātniskais izziņu aparāts.

zinātniski izglītojošajās publikācijās nav jāizmanto visas konvoja iespējas, 
jo tas zināmā mērā arī traucē skolēniem darbu avotu pētniecībā. Taču atsevišķi 
elementi ir nepieciešami. dokumenta tekstu var paskaidrot ievadraksts, virs-
raksts, leģenda, komentāri, piezīmes, atzīmes, rādītāji. Visā krājumā ir jāievēro 
vienota konvoja redakcija, ņemot vērā zinātniskās arheogrāfijas noteikumus.

Latgales zonālo valsts arhīvu dokumentu konvoja izveidē tika izmantota 
zinātniskās uzziņas sistēma, terminoloģijas un svešvārdu vārdnīcas, 
periodiskie izdevumi.
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dokumentu krājuma ievadraksts paskaidro tā izveidošanas mērķi, autorus, 
norāda uz mērķauditoriju, krājuma struktūru, kā arī formulē publikācijas 
kopīgos arheogrāfiskās atveides principus dokumentu atlasē, tekstu atveidē 
un konvoja noformēšanā. ir nepieciešams raksturot dokumentu pētīšanas 
metodiku, ja tāda piedāvāta. Vēstures mācīšanas metodikas prakse ir tāda, 
ka pirms avotpētnieciskā darba skolēni iepazīstas ar noteikta laika posma 
raksturojumu mācību literatūrā vai arī tēmas apguvi uzsāk ar avotu pētīšanu. 
Tādējādi arhīva dokumentu krājuma ievadā ir nepieciešams piedāvāt 
vēsturisko priekšvārdu, kur vietējie notikumi jāsaista ar valsts notikumiem, 
jādod īsus galveno dokumentu grupu raksturojumus. Vēlams arī īsi raksturot 
esošās publikācijas par tēmu.

ievads jāveido, aptverot problēmu loku, kas atklājas katras tēmas 
(nodaļas) dokumentu saturā. Ņemot vērā vēstures tēmu apguves specifiku 
skolā, neliels vēsturisks ieskats jāveido arī atsevišķi  par katru tēmu 
(nodaļu). attiecībā uz virsrakstu sastādīšanu populārzinātniskajās un 
mācību publikāciju izdevumos ir ieteicams izveidot redakcijas (dokumenta 
atveidotāja) virsrakstu, jo tas atvieglo skolēniem dokumenta uztveri. Tajā 
īsi atspoguļo: dokumenta veidotāju, dokumenta veidu un saturu. par 
diskutējamiem var uzskatīt ieteikumus virsrakstu veidošanā, ieslēdzot tajā 
datumu, kā tas ir LVa izstrādātajos norādījumos,22 jo pasaulē tā nav plaši 
izplatīta prakse. paraugpublikācijā visi virsraksti ir darba autora izstrādāti, 
tie satur informāciju par dokumenta veidotāju, dokumenta veidu un saturu 
(sk. 1.–4. dok.).

arheogrāfiskās leģendas uzdevums dokumentu publikācijā ir parādīt 
pētniekam, atklāt to darbu, ko veicis arheogrāfs vēsturnieks vai arhīvists, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārbaudīt.23 arheogrāfiskā 
leģenda norāda uz dokumenta atrašanās vietu, tā šifru, uz autentiskumu, 
izmantojamības pakāpi, apjomu. dažreiz leģendā ir pieļaujama norāde uz 
atzīmēm dokumentā. zinātniski izglītojošajās publikācijās leģendas sastāda 
vienkāršotā veidā. Leģendu noformējumā jāpieturas pie vienota stila visa 
krājuma ietvaros (sk. 1.–4. dok.). 

publikācijas piezīmju zonā zem dokumenta teksta, lapas lejas daļā 
jāpaskaidro jautājumi, kas saistīti ar dokumenta saturu un teksta īpatnībām, 
kā arī jāsniedz papildinformācija par avotu. zinātniski izglītojošajās 
publikācijās piezīmju zonu nepārslogo, taču tajā noteikti jāpaskaidro teksts, 
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lai to pareizi izlasītu un izprastu. ja tiek publicēti izvilkumi no dokumentiem, 
tad piezīmēs nav prasības paskaidrot pārējā teksta saturu. piezīmju zonai 
jāatrodas tai pašā lapā, kur dokumenta teksts (sk. 1.–4. dok.).

skolām piedāvātajā dokumentu krājumā ir nepieciešama notikumu 
hronika (gadi, notikumi, kas attiecas uz tēmu un vēstures posmu). Tā kā 
dokumentu krājumā dokumenti sakārtoti pa tēmām, tad hronika vislabāk 
iederētos pie katras tēmas (nodaļas).

Rādītāji (personu, ģeogrāfisku nosaukumu, jēdzienu u.c.) attiecas uz 
visu krājumu un būtu jānovieto zinātniski izglītojošās publikācijas beigās, 
sakārtojot tos alfabētiskā secībā, turklāt zinātniski izglītojošajā publikācijā 
būtu jāparedz skaidrojumi, jo skolēniem sagādā grūtības patstāvīgi sameklēt 
paskaidrojumus par personām, jēdzieniem utt.

dokumentu krājumos var ievietot visu publicēto dokumentu sarakstu, 
ievērojot pieņemtos noteikumus arheogrāfijā, bet mācību publikācijās 
tas var arī nebūt. ilustratīvais materiāls, kas neattiecas uz dokumentu 
oriģinālu kopijām, var būt pievienots visiem krājumu tipiem, ja tas sniedz 
papildinformāciju par dokumentu saturu. kā tika noskaidrots skolēnu aptaujā, 
tad visi respondenti domā, ka ilustrācijas netraucētu uztvert dokumentu 
saturu (sk.  1. tab.) Latgales zonālajos valsts arhīvos ir maz fotomateriālu, 
tāpēc te atbilstoši katrai tēmai ir iespējams iegūt ilustratīvu materiālu no 
muzejiem un esošajām publikācijām.

jau minēju, ka dokumentu atlase tika balstīta uz pamatizglītības un vidējās 
izglītības vēstures standartu un programmu prasībām, kur ir arī izstrādāta 
vēstures mācīšanas metodika. Respondentu aptaujā tika noskaidrots, ka 
dokumentu krājumos ir vēlami iepriekš sagatavoti jautājumi par tekstu. Tas 
darba autorei uzliek par pienākumu pie katra dokumenta izstrādāt dažus 
jautājumus domāšanas ievirzei. paraugpublikācijas modelī jautājumi ir 
atdalīti no dokumenta teksta un konvoja zonas, ierāmējot, lai netraucētu 
darbu avota pētniecībā (sk. 1.–4. dok.).

kopumā jāsecina, ka konvoja sastādīšanā zinātniski izglītojošajās publi-
kācijās jāievēro vienoti principi, ko iesaka vēstures dokumentu publicēšanas 
noteikumi. izdevēja virsrakstu redakcijai, leģendu un piezīmju atveidošanai 
jābūt skaidrai un saprotamai, ir vēlama šo konvoja zonu atslogošana un 
vienkāršošana. mācību publikācijās ir nepieciešams izveidot atsevišķu zonu, 
kura paredzēta jautājumiem un uzdevumiem par atveidoto dokumentu. 
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Vēstures dokumentu arheogrāfiskā apstrāde un atveides principi 
zinātniski izglītojošo dokumentu krājumā ir nepieciešams process, lai 
mērķauditorija iespējami pieejamā veidā varētu apgūt vēstures standartu 
prasības vēsturē un avotmācībā. kopumā izglītojošo publikāciju sastādīšanas 
prasības neatšķiras no zinātniskās arheogrāfijās prasībām, ja nu vienīgi 
dokumentu paleogrāfisko iezīmju atveides noteikumu vienkāršošanā un 
izvilkumu atveidē, lai mērķauditorijai arhīva dokuments kļūtu pieejamāks 
satura un formas ziņā.

atsauces un piezīmes
1 Arhīvu likums. stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī. pieņemts saeimā 2010. gada 11. februārī. sk. 

internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=205971
2 Vēsture. Pamatizglītības standarts vēsturē; Vēsture. Vidējās izglītības standarts vēsturē. Rīga, 1998.
3 ivanovs, a. arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes jaunāko laiku Latvijas 

vēstures izpētē. Latvijas Vēsture. 2007. 2: 18.
4 Turpat. 17. lpp.
5 Turpat. 18., 19. lpp.
6 ivanovs, a. dokumentu kompleksa apzināšana, rekonstrukcija un izpēte: arheogrāfiski un 

avotpētnieciski aspekti. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2006. 10: 76–88.
7 Rēzeknes rajona un pilsētas 9. un 12. klašu skolēnu aptaujas rezultāti. 2008. gads. RzVa 

lasītava. 
8 Правила издания исторических документов в СССР. 2-е, перераб. и дополн. изд. Москва, 1990. 

c. 130, 131.
9 Turpat. 135. lpp.

10 Baķe, z., Gundare, i., kotts, m., nollendorfs, V., pētersons, R., staško, d., zujeva, dz. (sast.). 
Dokumenti liecina: Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām, 1939.-1991. Rīga: Lom, 1999. 197 lpp.

11 Козлов, В. Основы теоретической и прикладной археографии. 2-е, перераб. и дополн. изд. 
Москва, 2008. c. 109.

12 Правила издания исторических документов в СССР. c. 50.
13 Vītola, L. (sast.). Publikācijai sagatavoto dokumentu arheogrāfiskais noformējums: Norādījumi. 

akceptēti ar LVa mek sēdes protokolu nr. 1 Rīgā, 1996. gada 15. februārī. Latvijas Valsts 
arhīva nepublicēta instrukcija. 12 lpp.

14 Baķe, z., Gundare, i., kotts, m., nollendorfs, V., pētersons, R., staško, d., zujeva, dz. (sast.). 
Dokumenti liecina: Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām, 1939.–1991.

15 Правила издания исторических документов в СССР. c. 85.
16 Turpat. 43. lpp.
17 Turpat. 
18 Vītola, L. (sast.). Publikācijai sagatavoto dokumentu arheogrāfiskais noformējums: Norādījumi.
19 Правила издания исторических документов в СССР. c. 57–59.
20 Baķe, z., Gundare, i., kotts, m., nollendorfs, V., pētersons, R., staško, d., zujeva, dz. (sast.). 

Dokumenti liecina: Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām, 1939.–1991.
21 Козлов, В. Основы теоретической и прикладной археографии. c. 125–148.
22 Vītola, L. (sast.). Publikācijai sagatavoto dokumentu arheogrāfiskais noformējums: Norādījumi.
23 Валк, С. Археографическая «легенда». В кн.: Археографический ежегодник за 1971 год. 

Москва: Наука, 1972. С. 7.
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DOKUMENTU KOPIJAS UN PARAUGPUBLIKĀCIJAS

1. Rēzeknes apriņķa Dricēnu pagasta vērtēšanas komisijas akts1 
par bezsaimnieka mantas novērtēšanu un nodošanu citām personām 

     dricēnos, 1946.gada 14.novembrī

1946. g. “14.” novembrī mēs, Rēzeknes apriņķa [Dricēnu]2 pagasta vērtēšanas 
komisija, sastāvoša no komisijas priekšsēdētāja Dricēnu pagasta izpildu komitejas 
locekļa – Valsts apdrošināšanas pārvaldes (Gosstrach) 105. inspekcijas iecirkņa 
inspekcijas inspektora Jāzepa Igauņa un Dricēnu pagasta zemes komisijas locekļa 
Gžibovska Pētera, piedaloties pilsonim Aukstkalns Jānim, kuŗam kā jauniedalītās 
saimniecības ieguvējam, Tēvijas kara invalīdam, padomju partizānu ģimenes loceklim 
(attiecīgo pasvītrot) apriņķa zemes komisija viņa īpašumā nodevusi saimniecības 
mantu, kas piederējusi (bij[uša] īpašnieka uzvārds un vārds) Zvaigznes Pāvelam ar 
vācu okupantiem aizbēguša kulaka3 vai tautas ienaidnieka4 saimniecībai (attiecīgo 
pasvītrot), sastādījām šo aktu par sekojošo: 

1. pagasta vērtēšanas komisija novērtēja mantu, kas atrodas Bružlicas saimniecībā 
un kuŗu apriņķa zemes komisija nodevusi pilsonim(uzvārds, vārds un tēva vārds) 
Dricēnu M.Z.I.P.5; izejot no mantas pilnas vērtības un tās nolietošanas procenta, 
vērtēšanas komisija noteica atsevišķiem mantas veidiem šādu vērtību (Rubļos):

    

Pielikums

1. dzīvojamā ēka baļķu ar  630   38,93       24525,90       60%       9810,36 
         skaidu jumtu 
2. Lopu stallis akmens ar
  skaidu jumtu   1224   28,44       34810,56       20%     27848,45
3. klēts baļķu ar skaidu 
 jumtu     122   16,36         1995,95   40%       1197,55
4. malkas šķūnis   148   11,85         1753,80       50%         876,90
5. pirts baļķu ar skaidu 
 jumtu     40   46,37         1821,94       30%       1298,36
6. Labības šķūnis dēļu ar
 skaidu jumtu    396   13,27         5254,92       40%       3152,95
7. Labības pļāvējs    4    650   2600   20% 2080,
8. zāles pļāvējs    3    380   1140   20%   912
9. Grābeklis siena zirga   3   200    600   30%   420
10. sējmašīna 12 rindu    1   600    600   20%   480
11. kartupeļu racējs    1   1550   1550   30% 1085

nr.
p.k.

Ēku un citas mantas 
nosaukums un 
sīks apraksts

dau-
dzums 

vai
tilpums

 kub. 
metros

Vienības 
cena

pilna
kopvēr-

tība

nolieto-
šanas 

%

Vērtība
atskaitot 
nolieto-

jumu

        Kopā-49161,57 
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RZVA, 227. f., 1. apr., 12. l., 23. lp. Kopija.
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Tādā kārtā pilsonim Dricēnu MZIP īpašumā nodotās visas mantas kopīgā vērtība 
sastāda četrdesmit deviņas tūkstotis viens simts sešdesmit viens 57/100 rubļu (Rub. 
49161,57 ).

2. saskaņā ar k(b)p6 ck lēmumu, pilsonis Dricēnu MZIP, saņemot savā 
īpašumā augstāk minēto mantu, apņemas ne vēlāk kā mēneša laikā nokārtot psRs 
Lauksaimniecības bankas nodaļā parāda rakstu par aizdevumu saņemtās mantas 
vērtībā un nomaksāt to Lauksaimniecības bankai ne vēlāk kā 10 gadu laikā.

3. akts sastādīts 3 eksemplāros, no kuŗiem vienu eksemplāru nodos mantas 
saņēmējam pēc lēmuma apstiprināšanas [Rēzeknes] apriņķa darba ļaužu deputātu 
padomes izpildu komitejā, viens eksemplārs iesniedzams Lauksaimniecības bankas 
Rēzeknes nodaļai un viens eksemplārs paliek pagasta darba ļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas aktos.

pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: [paraksts] 

   komisijas locekļi: [paraksts] [paraksts]
   mantas saņēmējs: [paraksts]

 šis akts apstiprināts ar Dricēnu pagasta darba ļaužu deputātu padomes 
izpildu komitejas 1946. g. “29.” decembra

lēmumu nr. 19 

 (z.v.) 
pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs:[paraksts]

        sekretārs: [paraksts]

Dricēnu pagasta darba ļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1947. g. “29.” 
decembra lēmumu nr. 19 par pilsonim Dricēnu MZIM nododamās mantas novērtēšanu 
Rēzeknes apriņķa darba ļaužu deputātu padomes izpildu komiteja apstiprina.

 1947. g. “28.” martā N 179.

 (z.v.)
apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājs: [paraksts]
       sekretārs: [paraksts]

       
      RZVA, 227.f.,1.apr.,12.l.,23.lp.
      Oriģināls. Aizpildītā veidlapa.
      Pirmpublicējums

komentāri
Jautājumi:
1. kādi apstākļi ietekmēja bezsaimnieka īpašuma veidošanos pēc kara? 
2. kādas personas un padomju varas iestādes lēma par bezsaimnieka mantas 
nodošanu citam īpašniekam?
3. kas varēja saņemt mantu, un uz kādiem noteikumiem tā tika nodota citai 
personai? 
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1 “akts” ir veidlapa, kura tika ieviesta 1945. gadā, lai veiktu Latvijas pagastos bezsaimnieka 
mantas aprakstīšanu un nodošanu citai fiziskai vai juridiskai personai.

2 Teksta sastādītājs nav ierakstījis pagasta nosaukumu.
3 “ar vācu okupantiem aizbēguša kulaka” pasvītrots un pēc tam nosvītrots ar sarkanu tinti.
4 pasvītrots ar sarkanu tinti.
5 mašīnu un zirgu iznomāšanas punkts.
6 komunistiskā boļševiku partija.

2. Latvijas PSR Rēzeknes apriņķa Tautas Tiesas I iecirkņa spriedums
Inkina Josifa Antona d. krimināllietā par dokumentu viltošanu un atteikšanos

pildīt obligātās valsts nodevas

RZVA, 763. f., 1. apr., 28. l., 169. lp. Kopija. Dokumenta fragments.
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Lieta nr. 261     Rēzeknē, 1946.gada 14.novembrī

s a s t ā v s: tautas tiesnesis Zutis
             tautas piesēdētāji  Vorobjovs un Fadejevs
             sekretārs Savickis
             ar prokurora Korotkova, aizstāvja Latkovska piedalīšanos

atklātā tiesas sēdē Rēzeknē, izskatot krimināl[lietu] Inkina Josifa Antona d. dzim. 1896. 
g., no Kaunatas pag[asta] Mazo-Višu sādž[ā], pēc nac[ionalitātes] latvietis, b[ez]part[ejiskais], 
izglītots, precēts, netiesāts, izcelsm[e] no zemniekiem, strādājošais savā l[auku] saimniecībā 
apsūdzībā.

Apsūdzēts pēc KpFsR KK p. p.72. I d. un 61. III d.a

Tiesā apsūdzētajam atzīstoties un ar lietas materiāliem noskaidrots, ka Inkins Josifs 
Antona d., lai noslēptu nenodoto labību par 1945. g., viltoja divas kvītis vienu no 24 kg 
uz 240 kg, bet otru no 32 uz 325 kg, ar to viņam bija mērķis apmānīt valsti 493 kg labības 
nenodošanā par 1945. g.Pēc iepriekš teiktā Inkina vaina pēc KK 72. p. I d. pierādīta, tāpat ir 
pierādīta arī apsūdzība pēc KK 61.P. III d. tā kā viņš nav nodevis par 1945. gadu labību 493 
kg, kartupeļus 1067 kg, pienu 282 litrus un sienu 50 kg neskatoties uz to, ka viņam ir visas 
iespējas norēķināties, un tāpēc tiesa vadoties pēc KK p. p. 319 un 320b 

      P i e s p r i e d a

Inkinam Josifam  Antona d. dzim. 1896. g. pēc KK 72. p. I d. brīvības atņemšanu uz 
diviem gadiem un pēc KK 61. p. III d. brīvības atņemšanu uz diviem gadiem ar personīgās 
mantas konfiskāciju.

Pamatojoties uz KK 49. p.c kā soda mēru, uzskatīt divus gadus ar apsūdzētajam piederošās 
mantas konfiskāciju. Soda laiku skaitīt no 1946. gada 4. novembra.

Spriedumu var apžēlot Latvijas PSR Augstākajā tiesā 5 dienu laikā.

   Tautas tiesnesis  [paraksts]  Zutis
   Piesēdētāji  [paraksti]  M. Fadejevs   A. Vorobjovs
Kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu.
  
	 	 	 Tautas tiesnesis [paraksts] Zutis
   Piesēdētāji [paraksti] A. Vorobjovs  M. Fadejevs
  
  RZVA, 763. f.,1 .apr., 28. l., 169. lp. Oriģināls. Rokraksts.  

  Tulkojums no krievu valodas.
  Pirmpublicējums.

   
   atzīmes dokumentā: 
   1Sprieduma kopiju saņēmu:
   [Paraksts nesalasāms] 
    2V I. T. R paziņots
      14./ Xii - 46.g. aleksejeva
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Jautājumi:
1. kāda padomju varas iestāde veica dokumentā minētās personas krimināllietas 
sprieduma nolasīšanu?
2. kad un kur tika nolasīts spriedums?
3. kas bija apsūdzētā persona?
4. kādus pārkāpumus bija izdarījis apsūdzētais pilsonis?
5. kāds sodu pēc kk piemēroja apsūdzētajam? 
6. kāpēc notiesātais pilsonis pārkāpa likumu, ar ko to var izskaidrot?
7. kādas raksturīgas iezīmes var saskatīt padomju varas politikā pēc kara?
 Uzdevumi:
 izlasi atbilstošu papildliteratūru nodaļas beigās piedāvātajā sarakstā un, balstoties 
uz dokumenta tekstu, uzraksti secinājumu par iegūtajām atziņām!

komentāri
1 Latvijas padomju sociālistiskajā Republikā no 1940. gada novembra spēkā bija krievijas 

padomju Federatīvās sociālistiskās Republikas kriminālkodekss (kpFsR kk) 1926.gada 
redakcijā. pēc 61. panta “par atteikšanos pildīt klaušas, vispārvalstiskus uzdevumus vai 
darbus [..] noteikts sods, kuru uzliek atbilstošais varas orgāns, līdz uzliktā uzdevuma, klaušu 
vai darbu vērtības pieckārtīgam apmēram; otro reizi – brīvības atņemšana vai labošanas 
darbi uz laiku līdz vienam gadam. par tiem pašiem nodarījumiem, ja tos izdarījuši kulaciski 
elementi, kaut arī pirmo reizi, [..], noteikta – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, 
konfiscējot visu mantu vai tās daļu, ar izsūtīšanu vai bez tās [..]”. pēc 72 .panta “par tādu 
apliecību un citu valsts un sabiedrisku iestāžu izdodamu dokumentu viltošanu, kuri piešķir 
tiesības vai atsvabina no pienākumiem, lai tos izlietotu paši viltotāji vai arī citas personas, 
noteikta – brīvības atņemšana uz laiku līdz trīs gadiem vai labošanas līdz vienam gadam. par 
apzināti viltotu dokumentu izlietošanu noteikta – brīvības atņemšana vai labošanas darbi uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem vai naudas sods līdz simts rubļiem”.

2 kpFsR kk panti, kuri nav 1926. gada redakcijā, bet ieviesti pēc 1940. gada un pamato 
spriedumu pēc 61. un 72. panta.

3  ja apsūdzētā izdarītā nodarījumā ir vairāku noziegumu pazīmes, kā arī, ja apsūdzētais izdarījis 
vairākus noziegumus, par kuriem spriedums nav taisīts, tiesa, noteikusi atbilstošu sociālās 
aizsardzības līdzekli par katru noziegumu atsevišķi, galīgi noteic šo līdzekli pēc tā panta, 
kurš paredz vissmagāko no izdarītiem noziegumiem un vissmagāko sociālās aizsardzības 
līdzekli.

3. Rēzeknes pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes izpildkomitejas Lēmums 
Nr. 66 “Par militārpersonu un viņu ģimeņu, kuras ieradušās no atsevišķiem 

Padomju Savienības rajoniem, nodrošināšanu ar dzīvojamo platību” 

        R ē z e k n ē , 
1948. gada 6.martā

izskatot un apspriežot kara daļas nr. 96849 attieksmi pret ieradušos no atsevišķiem 
padomju savienības rajoniem oficieru sastāva ar ģimenēm nodrošināšanu ar 
dzīvokļiem un apriņķa izpildkomitejas lēmumu nr. 374 no 1948. gada 29. janvāra,
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pilsētas izpildkomiteja n o L Ē m a: 

1. uzlikt par pienākumu apriņķa celtniecības kantora priekšniekam b.jurkovam 
līdz 1948. gada 15. aprīlim atbrīvot māju nr. 12 padomju ielā, kura pieder kara daļai, 
lai tajā nometinātu oficieru sastāvu.

2. saskaņā ar Valdības rīkojumu, uzlikt par pienākumu pilsētas komunālās 
saimniecības vadītājam b. kutjuminam izdalīt 10% no atjaunotās dzīvojamās platības 
un piedāvāt garnizona priekšniekam oficieru ģimeņu izvietošanai.

  Rēzeknes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes 
  priekšsēdētājs: [paraksts]         /šaulenoks/

  sekretārs: [paraksts]   /solovjeva/

	 	 	 	 	 	 RZVA, 18. f., 1. apr., 9. l., 102. lp.
      Oriģināls. Mašīnraksts.
      Tulkojums no krievu valodas.
      Pirmpublicējums

RZVA, 18. f., 1. apr., 9. l., 102. lp. Kopija.
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Jautājumi:
1. kāpēc pilsētas izpildu komitejai bija jārisina jautājumi par iebraukušo 
militārpersonu nometināšanu?
2. kādi varētu būt militārpersonu un viņu ģimeņu mērķi svešā pilsētā?
3. Vai vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja ietekmēt varas iestāžu pieņemtos 
lēmumus līdzīgās situācijās, kad uz dzīvi Latgales pilsētās iebrauca simtiem 
ģimeņu no psRs?

Uzdevumi:
uzzini vairāk par vietējo iedzīvotāju un iebraucēju attiecībām padomju periodā, 
pastāsti spilgtāko stāstu saviem klases biedriem!

4. Fragments no Zilupes pilsētas izpildu komitejas sēdes protokola Nr. 9
dienas kārtības “Par Zilupes luterāņu dievnama ēku”

	 	 	 	 	 	 zilupē, 1947. gada 17. jūnijā

		 	 	 	 § 5.

Klausījās: [..] Ziņotājs pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Osipovs P.T. paskaidro, ka 
Zilupes luterāņu baznīca kara darbības rezultātā ir stipri cietusi (jumts un sienas izsistas, 
izsisti logi un rāmji utt.), bet šajā pavasarī vētra jumtu norāva līdz pusei, dievkalpojumi 
šajā ēkā nenotiek, draudze nerūpējas par baznīcas atjaunošanu; baznīca ir plaša un bija labi 
iekārtota, daudz tajā ielikts tautas naudas. Ja netiks pieņemti nekādi mēri tās saglabāšanā [..] 
tā īsā laikā var sabrukt. Tai pašā laikā Zilupes pilsētai ļoti vajadzīgas telpas kultūras iestādēm. 
Tāpēc ir lietderīgi [..] nodot Zilupes pilsētas izpildu komitejas komunālajai saimniecībai 
kultūras iestādēm.
Nolēma: 1) atzīt par lietderīgu Zilupes luterāņu baznīcas ēku nodot Zilupes pilsētas 
komunālajai saimniecībai kultūras iestādēm; 2) Lūgt Ludzas apriņķa izpildu komiteju griezties 
pie Latvijas PSR Ministru Padomes, lai nodotu Zilupes luterāņu baznīcu Zilupes pilsētas 
komunālās saimniecības kultūras iestādēm. 

	 	 	 	 	 RZVA, 563. f., 1. apr., 5. l., 23. lp.
     Oriģināls. Rokraksts
     Tulkojums no krievu valodas.  
     Pirmpublicējums

  Jautājumi:
1. cik ilgs laika posms bija pagājis no kara beigām līdz zilupes luterāņu dievnama 
jautājuma apspriešanai?
2. kāpēc luterāņu draudze nevarēja saviem spēkiem atjaunot dievnamu?
3. Vai zilupes pilsētas izpildkomiteja pieņēma pareizu lēmumu, kā rīkotos jūs? 
4. kādus līdzīgus faktus par kulta ēku likteņiem pēc otrā pasaules kara zināt vēl?
Uzdevumi:
noskaidrojiet, kāds ir bijis dievnamu liktenis pēc kara jūsu dzīves vietā! kāda bija 
vietējo iedzīvotāju attieksme pret reliģijas jautājumiem padomju laikā? 
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the use of soviet-era documents from 
the latgale regional archive for educational 

and historical purposes
Latvia’s new archival law says that one area of necessary operations is to 

popularise archival documents. The author looks at aspects of historical and 
educational work at archives, also looking at how soviet-era documents (1944–
1949) could be popularised among students. an educational compendium of 
documents could be one way of ensuring their access for schools in Latgale, 
she writes.interest among schools in archival documents from the soviet era 
and problems which relate to this process pose several questions about what 
kind of access should be given to documents, the role that archaeographic 
processing of documents should be performed, and the principles of 
reproducing documents that should be observed. it is important to make 
sure that students in general education schools be offered an accessible and 
usable compendium of documents while also thinking about whether the 
form of such a compendium would be in line with contemporary educational 
processes and the demands of archaeography.

Keywords:  Historical and educational work, soviet-era documents, com-
pendia of documents

iesniegts 2009. gada 4. oktobrī
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