
164 ARHĪVU DZĪVE

rekreācijas zonas, ir ne tikai jārada jauns, bet arī jāaizsargā kultūras mantojums. Kā katram 
cilvēkam, tā arī arhīvam ir svarīgas mājas, kas sniedz aizsardzību un drošību. Atzīmējot 
jubileju, mēs sakām paldies mūsu ēkai Ata ielā 1.”

Jubilejas pasākums norisa sirsnīgā gaisotnē. Atmiņās dalījās bijušie darbinieki, kuri 
bija ieradušies kuplā skaitā un kurus īpaši sveica pasākuma organizatori. Ikviens, kas 
piedalījās svinībās, jutās gaidīts un pavadīja brīnišķīgu pēcpusdienu kopā ar kolēģiem.

Gita Gorbunova 

ATVĒRTA GRĀMATAS 
“CĪŅA PAR BRĪVĪBU” 2. DAĻA

2019.  gada nogalē izdota Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) darbinieku  
Dr. hist. Ērika Jēkabsona un Dr. hist. Jāņa Šiliņa sastādītās grāmatas “Cīņa par brīvību: 
Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 
otrā daļa. Jaunajā avotu izdevumā publicēti 200 dokumenti, to starpā astoņu autoru 
atmiņu fragmenti, no LVVA krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem 
un politiskajiem notikumiem Latvijā 1919. gada aprīlī–jūnijā. Izdotos dokumentus 
bagātina sastādītāju ievads, plaši vēsturnieku komentāri, notikumu hronika, personu 
rādītājs un ilustrācijas, kas grāmatu padara interesantu ne tikai vēstures profesionāļiem, 
bet arī ikvienam vēstures interesentam.

Grāmatas atvēršana tika organizēta divos pasākumos. Vēl pirms šiem pasākumiem 
ar jauno izdevumu un arhīva ieguldījumu Neatkarības kara atcerē 2019.  gada 
30.  novembrī Rīgas pilī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Melnās ka�jas 
vakarā iepazīstināja Jānis Šiliņš. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija šo 
pasākumu rīko ik gadu, lai pieminētu Neatkarības kara laikā kritušos Latvijas Kara 
skolas kadetus. 

 Pirmais grāmatas atklāšanas pasākums notika 2019.  gada 10.  decembrī Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā. Vietas izvēle nebija nejauša – grāmata bija veltījums 
Cēsu kauju uzvaras simtgadei 1919. gada jūnijā. Pasākumu atklāja muzeja direktore 
Kristīne Skrīvere, kura izteica gandarījumu par jau otrās LVVA grāmatas prezentāciju 
Cēsīs un aicinājumu sadarboties arī turpmāk. Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstājās 
grāmatas sastādītāji. J. Šiliņš referēja par pulkveža Jāņa Baloža neitralitāti Cēsu kauju 
laikā, bet Ē. Jēkabsons – par Ziemeļlatvijas brigādes formēšanas speci�ku 1919. gada 
pavasarī. Pasākumu apmeklēja Cēsu vēstures entuziasti, un abi referāti izpelnījās 
daudzus jautājumus un dzīvu diskusiju. Par muzikālo programmu rūpējās vīru kopa 
“Vilki”, skandinot karavīru dziesmas no Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara 
laika. 
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Dzintars Dreibergs, Jānis Šiliņš un Raimonds Graube sarunā pirms grāmatas “Cīņa par brīvību” 
2. daļas prezentēšanas. Rīga 2019. gada 17. decembris. O. Jansona foto

Otrs grāmatas prezentācijas pasākums notika nedēļu vēlāk  – 2019.  gada 
17.  decembrī Rīgā Latvijas Universitātes Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. Pasākumu 
ar uzrunu atklāja Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. M. Sprūdža 
atklāšanas runā atgādināja, ka Latvijas Nacionālā arhīva simtgades gads bijis dažādiem 
notikumiem bagāts – simtgades pasākumu programma tika aizsākta ar grāmatas 
“Cīņa par brīvību” pirmās daļas atklāšanu 2019. gada 11. martā un tiek noslēgta ar 
otrās daļas atklāšanu. Viņa uzsvēra, ka dokumentu publikācijas un no tām izrietošā 
lasītāju iepazīstināšana ar pirmavotiem, kas veicina dažādu notikumu analizēšanu un 
domāšanu, ir arhīva uzdevums, kas sekmē Latvijas sabiedrības izglītotību un kavē tās 
dezinformēšanu. M. Sprūdža izteica pateicību visiem grāmatas izstrādē iesaistītajiem 
un pasākuma apmeklētājiem, norādot, ka tiem, kuriem interesē Latvijas vēsture, 
interesē arī Latvijas nākotne.

Ar projektu un konkrētās grāmatas tapšanu sīkāk iepazīstināja LVVA Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadītāja Gunta Minde, kura izteica 
gandarījumu par paveikto un uzsvēra, ka Neatkarības karš ir viens no nozīmīgākajiem 
periodiem Latvijas 20.  gs. vēsturē, kad atklājās Latvijas iedzīvotāju varonība, 
pašaizliedzība un uzticība savai valstij. G. Minde norādīja, ka ir būtiski, lai šī nozīmīgā 
perioda dokumenti nepaliek zināmi un pieejami tikai šaurās pētnieku aprindās, bet 
ar avotu publikāciju palīdzību nonāk plašākā sabiedrības apritē. Ilgtermiņa projekta 
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Profesors Ēriks Jēkabsons grāmatas 
“Cīņa par brīvību” 2. daļas 

prezentācijā, referējot par latviešu 
karavīriem Andrieva Niedras 

dienestā. Rīga 2019. gada 
17. decembris. 
O. Jansona foto

laikā paredzēts sagatavot un izdot kopumā četras Neatkarības karam veltītas grāmatas, 
kas nozīmē, ka ar otrās daļas atklāšanu arhīvs ir tikai pusceļā.

Pasākumā publiku uzrunāja arī fonda “Namejs” vadītājs ģenerālleitnants Raimonds 
Graube un �lmas “Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs. R. Graube uzrunā 
atgādināja fonda “Namejs” saukli “Atceries savējos” un uzsvēra, ka šāda veida grāmata 
vistiešākajā veidā šo saukli īsteno, jo aiz Neatkarības kara stāvēja dzīvi cilvēki, karavīri 
un daļa Latvijas tautas. R. Graube arī uzsvēra, ka ir svarīgi atcerēties grūtības, kurām 
cauri gājusi Latvija, bet ne mazāk svarīgi ir svinēt uzvaras, atmodināt uzvarētāju gēnu 
un atcerēties, ka mēs esam uzvarētāju tauta, par ko arī stāsta šī grāmata. Cita starpā 
R. Graube norādīja uz Nacionālās aizsardzības akadēmijas plāniem LVVA grāmatas 
iekļaut topošo virsnieku mācību procesā un nobeigumā izteica cerību drīzumā 
sagaidīt arī grāmatas “Cīņa par brīvību” nākamās daļas.

Arī Dz. Dreibergs uzrunā akcentēja, ka gan viņa režisētā �lma, gan arhīva izdotā 
grāmata ir stāsts par uzvaru. Viņš izteica pateicību vēsturniekiem, kuri piedalījās 
�lmas tapšanas procesā un jo sevišķi J. Šiliņam (kuram zvanīts gan dienās, gan naktīs), 
norādot, ka �lmas tapšanas procesā viņam bijis ļoti svarīgi pētīt vēsturi. Dz. Dreibergs 
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ar dziesmu atskaņojumiem pasākumā prezentēja projektu “Ieklausies Dvēseļu putenī” 
un atzīmēja, ka �lmas galvenā varoņa atveidotājs Oto Brantevics pēc �lmēšanas 
nolēmis kļūt par vēsturnieku.

Pasākuma turpinājumā ar uzrunām un priekšlasījumiem uzstājās grāmatas 
sastādītāji. J. Šiliņš referēja par Rīgas atbrīvošanu 1919. gada 22. maijā, kas, autoraprāt, 
Latvijas historiogrā�jā un sabiedriskajā apziņā ir diskutabls un pat provokatīvs 
jautājums. Ar savu referātu J. Šiliņš vēlējās pievērst vairāk uzmanības šī jautājuma 
problemātikai un aicināja palūkoties uz to no cita rakursa, vienlaikus uzsverot, ka 
jaunizdotajā grāmatā aplūkots ļoti plašs jautājumu loks. Ē.  Jēkabsons referēja par 
latviešu karavīriem Andrieva Niedras dienestā un viņu uzticības jautājumu. Pirms 
referāta Ē.  Jēkabsons uzsvēra, ka ir vērts izdotajai grāmatai pievērsties detalizētāk, 
jo gan dokumentos, gan pievienotajos komentāros un zinātniskajā ievadā atrodamas 
atbildes uz daudziem jautājumiem, kas izraisa diskusijas. Referātā autors caur šķietami 
nelielu prizmu parādīja gan paša aplūkojamā jautājuma, gan laika posma sarežģītību 
un pretrunību, norādot, ka Neatkarības kara procesi skatāmi plašākā kontekstā, 
vienlaikus neaizmirstot par detaļu izpēti, kas ļautu izdarīt plašākus secinājumus. 

Ar uzrunām un referātiem no prezentācijas pasākuma Rīgā interesenti var 
iepazīties Latvijas Nacionālā arhīva Facebook kontā, kur pieejams pasākuma video 
ieraksts.

Aiga Bērziņa

Daļa no grāmatas “Cīņa par brīvību” veidošanā iesaistītajiem LNA darbiniekiem. No kreisās: 
grāmatas sastādītāji Ēriks Jēkabsons un Jānis Šiliņš, LNA direktore Māra Sprūdža, LVVA 

Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Aiga Bērziņa un nodaļas 
vadītāja Gunta Minde. Rīga 2019. gada 17. decembris. O. Jansona foto


