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arhīvu dzīve
iznākusi sērijas “vēstures avoti” sestā grāmata

Latvijas arhīvi ir ļoti bagāti ar dažādu laikmetu un dažādas tematikas un satura 
dokumentiem. Lai iepazīstinātu sabiedrību ar valsts arhīvu kolekcijām, publicētu 
nozīmīgus vēstures avotus un sekmētu vēstures pētniecību, žurnāla “Latvijas arhīvi” 
izdevēji 1999. gadā iedibināja sēriju “vēstures avoti”. 2009. gada nogalē iznāca sērijas 
sestā grāmata – aleksandra Ivanova un anatolija Kuzņecova “Smoļenskas–rīgas aktis. 
13.–14. gs. pirmā puse. Kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti par Smoļenskas 
un rīgas attiecībām”, kas tapusi Latvijas valsts vēstures arhīva un daugavpils 
universitātes Latgales pētniecības institūta sadarbības projekta ietvaros. Grāmatas 
atvēršanas svētki notika 2010. gada 27. martā Latvijas valsts vēstures arhīvā.  

Pasākumu atklāja un vadīja Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietniece, 
projekta vadītāja Dr. hist. valda Pētersone. viņa atsauca atmiņā projekta idejas 
rašanās laiku, projekta uzsākšanu un sākotnējās grūtības, kā arī īsi pastāstīja par 
projekta realizācijas gaitu un nozīmīgākajiem atskaites punktiem. v. Pētersone atzina, 
ka iznākusī grāmata ir liels gandarījums projektā iesaistītajiem speciālistiem un 
atbalstītājiem, kā arī nozīmīgs avots Latvijas, Krievijas un citu ar šo reģionu saistītu 
valstu viduslaiku vēstures izpētei, jo publicētie dokumenti pieder Latvijas valsts 
vēstures arhīva pašu vērtīgāko vēstures avotu kopai.

Turpinājumā profesors Dr. hist. aleksandrs Ivanovs, iepazīstinot klātesošos 
ar apjomīgo izdevumu (768 lpp., latv. un krievu val.), raksturoja motivāciju, kādēļ 
autori no jauna pievērsās izdoto avotu detalizētai izpētei un atkārtotai publicēšanai, 
kā arī iespēju mūsdienās atveidot Smiļenskas–rīgas aktu tekstus maksimāli tuvu 
oriģināliem. a. Ivanovs uzsvēra, ka autori centušies dokumentus reprezentēt kā 
vienotu kompleksu, kas bija vēsturiski izveidojies rīgas rātes arhīvā, tāpēc šajā 
izdevumā publicēto aktu sastāvs neatkārto pilnīgi dokumentu kopumu, kas iespiests 
T. Sumņikovas un v. Lopatina sagatavotajā publikācijā “13.–14. gadsimta Smoļenskas 
raksti”. Jaunajā izdevumā aktiem pievienoti sīki paleogrāfiski apraksti un vēsturiski 
komentāri, publikāciju ievada plašs pētījums, kurā, balstoties uz Smoļenskas–
rīgas aktu paleogrāfisko, valodniecisko, vēsturisko un diplomātisko izpēti, tiek 
revidēts dažu dokumentu datējums un atribūcija. uzrunas nobeigumā profesors 
pateicās Latvijas universitātes asociētajai profesorei Silvijai Pavidis un Dr. hist. 
Tatjanai aleksejevai par palīdzību arhīva atzīmju transkribēšanā un interpretēšanā, 
Krievijas zinātņu akadēmijas v. vinogradova Krievu valodas institūta vadošajai 
pētniecei Tatjanai Sumņikovai par palīdzību darba gaitā, grāmatas recenzentiem 
– Krievijas zinātņu akadēmijas v. vinogradova Krievu valodas institūta vēsturiskās 
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aleksandra Ivanova un anatolija Kuzņecova grāmatas “Smoļenskas–rīgas aktis. 
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attiecībām”atvēršanas svētkos Latvijas valsts vēstures arhīvā 2010. gada 27. martā. 

I. Beišāna foto
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leksikogrāfijas un vēsturiskās gramatikas sektora vadītājam vadimam Krisjko, 
Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes dekānam profesoram Dr. 
hist. Gvido Straubem un daugavpils universitātes Latgales pētniecības institūta 
pētniekam Tālim Pumpuriņam, kuru kritiskās piezīmes un priekšlikumi bija 
nenovērtējami publikācijas tapšanas gaitā. Profesors sacīja paldies arī daugavpils 
universitātes asociētajai profesorei Jeļenai Koroļovai, Ievai Jansonei, māksliniecei 
Inārai Jēgerei un datormaketētājam Oskaram Jūrmalniekam par palīdzību grāmatas 
teksta un maketa sagatavošanā. a. Ivanovs īpaši uzteica O. Jūrmalnieka veikumu, 
veidojot grāmatas maketu un strādājot ar sarežģītājām datorprogrammām, kas 
atveido tekstus senkrievu valodā. redaktore Ieva Jansone pateicās abiem izdevuma 
autoriem – profesoram a. Ivanovam un profesoram a. Kuzņecovam – par harmonisko 
sadarbību ilgajā grāmatas tapšanas laikā, par autoru ārkārtīgi precīzo un godprātīgo 
attieksmi pret publicējamo materiālu, prasīgumu gan pret visiem radošajā procesā 
iesaistītajiem, gan (un galvenokārt) pret sevi, kas rezultējies šobrīd prezentējamā 
grāmatā. Ir iepriecinoši, ka izdevumu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls un 
plašs zinātniskais aparāts (bibliogrāfija, personu rādītājs, vietu rādītājs) divās valodās, 
izvērsts kopsecinājums vācu valodā, tādējādi paplašinot speciālistu un interesentu 
auditoriju un ceļot darba zinātnisko vērtību.

Pasākuma noslēgumā, pateicoties par ieguldījumu šā projekta realizācijā, Latvijas 
valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs rižovs dāvināja grāmatas sadarbības 
partneriem – daugavpils universitātes Latgales pētniecības institūtam un Latvijas 
arhīvistu biedrībai, izdevuma sponsoriem – valsts kultūrkapitāla fondam un a/s 
“Latvijas Gāze”, izdevuma recenzentiem, konsultantiem un veidotājiem, kā arī 
Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijai, Latvijas valsts arhīvam, Latvijas valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvam, Personāla dokumentu valsts arhīvam un valsts 
zonālajiem arhīviem.

Valda Pētersone

I. Beišāna foto
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latvijas valsts arhīva dokumenti izstādē 
“4. maijs – diena, kas mainīja latvijas vēsturi”

atceroties 20. gadadienu, kopš Latvijas PSr augstākā Padome 1990. gada 
4. maijā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu”, 
Ģ. eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja kolēģi uzaicināja Latvijas valsts 
arhīvu sadarboties, veidojot izstādi “4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi”. 

Tapa izstāde, kurā izmantoti svarīgi Latvijas valsts arhīva dokumenti, Latvijas 
valsts kinofotofonodokumentu arhīva fotogrāfijas, Ģ. eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas muzeja materiāli un fotogrāfijas no fotovēsturnieka Pētera Korsaka 
personiskā arhīva. 

Latvijas valsts arhīvā Latvijas PSr augstākās Padomes un Latvijas 
republikas augstākās Padomes fondā (290. fonds) glabājas būtiski dokumenti, 
kas rāda valstiskuma atjaunošanas ceļu – gan Latvijas PSr augstākās Padomes 
1989. gada 28. jūlija deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti, gan Latvijas PSr 
augstākās Padomes 1990. gada 15. februāra deklarācija jautājumā par Latvijas 
valstisko neatkarību, kā arī pati 1990. gada 4. maijā pieņemtā deklarācija “Par 
Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu” un pārējie 4. maijā pieņemtie 
dokumenti – aicinājums Latvijas tautai, vēstījums PSrS prezidentam M. Gor-
bačovam, aicinājums pasaules valstu valdībām, vēstījums PSrS tautām un 
demokrātiskajām kustībām, aicinājums Lietuvas republikas augstākās Padomes 
priekšsēdētājam v. Landsberģa kungam, aicinājums Igaunijas augstākās 
Padomes priekšsēdētājam a. rītela kungam un aicinājums tiesībaizsardzības 
iestāžu darbiniekiem.

arhīvā glabājas sēžu protokoli, tajā skaitā Latvijas republikas pirmā sasaukuma 
augstākās Padomes pirmās sesijas 2. sēdes stenogramma, kurā lemts un balsots par 
4. maija deklarāciju. 

Šo notikumu izpētē nenoliedzami svarīgi ir arī Latvijas republikas augstākās 
Padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas dokumenti, Lr augstākās Padomes 
Preses centra ziņojumi, augstākās Padomes priekšsēdētājam adresētās ārvalstu 
valdību, parlamentu vadītāju u.c. oficiālās vēstules, kā arī augstākās Padomes 
Pilsoņu iesniegumu nodaļā saņemtās vēstules. 

Pretestību 4. maija deklarācijai parāda Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās 
komitejas fonda (Pa-101. fonds) dokumenti, tajā skaitā Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas 1990. gada 4. maija biroja sēdes protokols Nr. 6 
“Par Latvijas PSr augstākās Padomes deklarāciju “Par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu””, kurā LKP CK birojs nolemj lūgt PSrS prezidentu atcelt nelikumīgi 
pieņemto Lr aP 4. maija deklarāciju.

hronoloģiski dokumenti atspoguļoja laika posmu no 1987. gada līdz 1991. gada 
21. augustam un konceptuāli izstāde tika sadalīta piecās daļās. 

Pirmā daļa “Soli pa solim pretim neatkarībai” aptvēra laika periodu no 1987. 
gada līdz 1990. gada 4. maijam un dokumentēja gan vides aizsardzības kluba 
nodibināšanu, gan grupas “helsinki–86” organizēto pirmo manifestāciju pie 
Brīvības pieminekļa, godinot 1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju 
piemiņu, kā arī manifestāciju sakarā ar Molotova–ribentropa pakta noslēgšanas 
gadskārtu, gan Latvijas Tautas frontes un Latvijas PSr darbaļaužu internacionālās 
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frontes izveidošanu. Tika izstādīti dokumenti par Latvijas PSr augstākās 
Padomes izdarītajiem grozījumiem Latvijas PSr Konstitūcijā, atceļot normu par 
komunistiskās partijas vadošo lomu, un Latvijas PSr augstākās Padomes 1990. 
gada 19. marta lēmums par Latvijas PSr delegāciju sarunām ar PSrS vadību par 
Latvijas ekonomiskās un politiskās neatkarības atjaunošanu. 

Izstādes otrajā daļā “4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi” tika akcentēta 
Latvijas PSr augstākās Padomes pieņemtā deklarācija “Par Latvijas republikas 
neatkarības atjaunošanu”, ar kuru tika atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā 
Latvijas republika un kurā vienlaikus tika noteikts Latvijas republikas valsts varas 
de facto atjaunošanas pārejas posms. Tāpat tika izstādīti visi Latvijas PSr augstākās 
Padomes 4. maijā pieņemtie dokumenti. 

Latvijas republikas valsts varas de facto atjaunošanas pārejas posms noslēdzās 
1991. gada 21. augustā, kad tika pieņemts Latvijas republikas augstākās Padomes 
konstitucionālais likums “Par Latvijas republikas valstisko statusu”, pasludinot 
Latvijas republikas pilnīgu neatkarību un izbeidzot 4. maija deklarācijā noteikto 
pārejas periodu. 

Par notikumiem pēc 1990. gada 4. maija līdz 1991. gada 21. augustam tika veidota 
izstādes 3. daļa “Mērķis sasniegts”, kurā atspoguļoti notikumi – gan Latvijas KP 
CK biroja sēdes protokols, kurā nolemts lūgt PSrS prezidentam M. Gorbačovam 
pasludināt Latvijas Neatkarības deklarāciju par spēkā neesošu, gan Latvijas 
republikas augstākās Padomes Prezidija telegramma M. Gorbačovam 1990. gada 
25. maijā, kurā paziņots, ka PSrS Prezidentam nav tiesību atcelt Lr augstākās 
Padomes 4. maija deklarāciju, un piedāvāts domstarpības risināt sarunu ceļā. 

Izstāde “4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi” Ģ. eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

M. Stumbra foto
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4. daļa “Notikumi Jelgavā atmodas laikā (1987–1990)” un 5. daļa “Novadnieki, 
kuri balsoja Par” tika veidota, izmantojot Ģ. eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzeja materiālus.

Meklējot un atlasot dokumentus izstādei Ģ. eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā, radās ideja izveidot jaunu sadaļu arhīva mājaslapā – “aktualitātes Latvijas 
vēsturē arhīva dokumentos”, kurā 30. aprīlī publicējām 13 būtiskus, arhīvā glabātos 
dokumentus par 1990. gada 4. maijā pieņemto Neatkarības deklarāciju, 
bet uz 14. jūniju – Latvijas valsts arhīva dokumentus par 1941. gada 14. jūnija 
deportāciju.

Iveta Šķiņķe

izdevuma “ventspils muzeja raksti vi. acta 
historica vindaviensia vi” atvēršanas svētki

Šā gada 1. jūnijā ventspils muzejs savā mājvietā – ventspils pilī – rīkoja muzeja 
jaunāko izdevumu prezentāciju plašākai sabiedrībai. Muzejam sadarbojoties ar 
ventspils zonālo arhīvu un digitālo centru, bija tapis literārs krājums “ventspils 
laiks” diska formātā, bet 2009. gada nogalē nācis klajā kārtējais ventspils muzeja 
rakstu krājums, proti, jau sestais: “ventspils muzeja raksti vI. acta historica 
vindaviensia vI”/ Sast. a. vijups, M. Jakovļeva. (ventspils, 2009, 275 lpp.).

ventspils muzeja rakstu sestā sējuma atvēršanas svētkos.
O. Jūras foto



230 arhīvu dzīve

ventspils muzeja rakstu sestā sējuma atvēršanas svētkos.
O. Jūras foto



231arhīvu dzīve

Pasākumu ievadīja ventspils muzeja direktores Margaritas Marcinkevičas 
uzruna, kurā viņa iepazīstināja klātesošos ar muzeja paveikto un nākotnes 
iecerēm. “ventspils laika” autori dalījās iespaidos par savu darbu un turpmāko 
sadarbību ar muzeju. Jauno ventspils muzeja rakstu krājuma prezentāciju 
vadīja muzeja direktores vietnieks – vadošais pētnieks Dr. hist. armands vijups, 
atgādinot klausītājiem, ka rakstu krājums balstīts uz 3. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē, kas bija veltīta Kurzemes hercogistes vēstures izpētei, proti, konferencē 
“Kurzemes un zemgales hercogiste: lokālais, reģionālais un globālais” nolasītajiem 
referātiem ventspils pilī 2007. gada novembrī. Tradīciju rīkot šādas konferences 
un izdot rakstus, ko referātu autori sagatavojuši, balstoties uz saviem pētījumiem 
par attiecīgo Kurzemes vēstures tēmu, ventspils muzejs bija aizsācis 2000. gadā, – 
šīs pirmās konferences tēma bija “Kurzemes un zemgales hercogiste – pētniecībā 
sasniegtais un perspektīvas”. attiecīgais ventspils muzeja rakstu krājums iznāca 
2001. gadā. Nākamā konference “Kurzemes un zemgales hercogiste: sabiedrība, 
politika, kultūra” ventspilī norisinājās 2004. gadā, bet rakstu krājums, balstīts uz šīs 
konferences atziņām, izdots 2006. gadā.

Šo pasākumu nozīmi Kurzemes hercogistes vēstures izpētes paplašināšanā un 
padziļināšanā, jaunu pētnieku piesaistīšanā šai vēstures jomai apliecina ventspils 
muzeja rakstu kārtējais, sestais izdevums. Līdzās autoriem, kas piedalījušies 
iepriekšējās ventspils muzeja konferencēs un publicējuši rakstus ventspils muzeja 
rakstu I un v laidienā, vēsturnieku loks, kas pievērsušies Kurzemes vēsturei, 
ievērojami paplašinājies gan ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta, 
gan vācu un poļu pētniekiem. 

Nedaudzie autori, kas bija atraduši iespējas un laiku ierasties uz krājuma 
prezentācijas pasākumu (Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, Dr. hist. Margarita Barzdeviča, 
valda Kvaskova), a. vijupa aicināti dalījās pieredzē ar pasākuma dalībniekiem par 
Kurzemes hercogistes vēstures tēmu pētīšanas iespējām Latvijas valsts vēstures 
arhīva krātuvēs.

Valda Kvaskova
 


