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VĒSTURE

Liepāja Latvijas Neatkarības karā, 1918–
1920. Rīga: Jumava, 2019. 280 lpp.

ISBN 978-9934-20-376-3

2017. gada 11. un 12. maijā Liepājas muzejā 
Kūrmājas prospektā 16/18 norisinājās zinātniskā 
konference “Liepāja Latvijas Neatkarības karā, 
1918–1920”. Konferencē nolasītie referāti 
pārstrādāti rakstos, papildināti un publicēti tāda 
paša nosaukuma rakstu krājumā. Grāmatas 
atklāšana notika 2019. gada 22. novembrī, un tā 
ir veltīta Latvijas Neatkarības kara notikumiem 
Liepājā un tās apkārtnē. Rakstu krājumu 
sastādījusi Liepājas muzeja vēsturniece Mg. hist. 
Inna Gīle. Krājuma zinātniskais redaktors ir 
Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš. 

Krājumā publicēti 11 zinātniski raksti. Divu rakstu autors ir J. Šiliņš, kuros ir aplūkota 
politiskā situācija Liepājā 1919. gada janvārī un pulkveža Jāņa Apiņa 1919. gada aprīļa 
beigu Liepājas atbrīvošanas plāns. I.  Gīle rakstā analizē ārsta pulkveža Jēkaba Alkšņa 
1920. gada 1. janvāra ziņojumu par situāciju Lejaskurzemē. Liepājas muzeja vēsturniece 
Mg. hist. Uļjana Gintere pēta Liepājas pašvaldības veidošanos 1918. gada novembrī  – 
1919. gada janvārī. Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvis Dr. hist. Kārlis Dambītis raksturo 
Latvijas Pagaidu valdības bruņoto vienību formēšanas procesu 1919. gada pirmajā pusē. 
Mg. hist. Ilze Kāposta no Latvijas Universitātes raksta par Atsevišķās (studentu) rotas 
“Liepājas posmu” 1919. gada sākumā. Otrs Latvijas Universitātes pārstāvis Bac. soc. pol. 
Roberts Rasums rakstā aplūko Liepājas lomu Bermontiādē. Latvijas Universitātes Latvijas 
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Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē 
atmiņas. Misija Latvijā 1919–1920. Rīga: 
Mansards, 2019. 291 lpp.: il.

ISBN 978-9934-585-17-3

Pirmo reizi latviski tulkots un izdots nozīmīgs 
Latvijas vēstures avots – franču pulkvežleitnanta 
Emanuela Diparkē (du Parquet; 1869–1933) 
atmiņas, kurš 1919.  gada pavasarī bija iecelts 
par Francijas militārās misijas vadītāju Latvijā. 
Atmiņas veido 1926.  gadā Francijā publicēto 
E.  Diparkē memuāru fragmenti, kuros viņš, 
balstoties savās atmiņās un izmantojot Franci-
jas Aizsardzības ministrijai nosūtītos ziņojumus, 
apraksta notikumus Latvijā. Atmiņas sakārtotas 
13 nodaļās. E.  Diparkē savas atmiņas sāk ar 
“dažiem vārdiem par Latvijas vēsturi,” aplūkojot 

vēstures institūta darbiniece Mg. hist. Aiga Bērziņa raksturo Liepājas cietumu Neatkarības 
kara laikā. Daugavas muzeja direktors Mg. hist. Zigmārs Gailis aplūko Liepājas dzelzceļa 
mezglu un tā nozīmi. LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes darbiniece Mg. philol. 
Sanita Dejus meklē Neatkarības kara “pēdas” Liepājas veco kapu grāmatā. Latvijas 
Kara muzeja vēsturnieks Mg. hist. Kristaps Pildiņš aplūko Kara muzeja krājumā esošās 
rakstiskās un vizuālās liecības par Liepāju 1919.–1920. gadā.

Krājumu papildina attēli no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Kara muzeja, 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Tas izdots ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes �nansiālu 
atbalstu.

laiku pirms Pirmā pasaules kara, tad apskata vācu darbību Latvijas teritorijā līdz 1919. ga-
dam un turpina ar dažādiem Latvijas Neatkarības kara notikumiem un ar tiem saistītiem 
jautājumiem, piemēram, attiecībām ar Igauniju, Rīgas atbrīvošanu 1919. gada vasarā, karu 
ar P. Bermonta spēkiem, Latvijas–Krievijas miera sarunām u.c. Atmiņas noslēdz Latvi-
jas ekonomiskās situācijas apskats un noslēgums, kurā E. Diparkē apraksta savas ardie-
vas no Latvijas un secina, ka “šie draugi [Latvijas politiķi, sabiedriskie un militārie dar-
binieki] patiesi saglabāja man uzticību – varēju par to pārliecināties, uzturot kontaktus ar 
vairākiem Latvijas varas pārstāvjiem un 1921. gadā, kad tiku nosūtīts uz Rīgu divās vizītēs”  
(285. lpp.).

Kontekstu publicētajām E. Diparkē atmiņām sniedz franču vēsturnieka Žiljēna Gelēna 
(Gueslin) priekšvārds un Ērika Jēkabsona pārskats par Francijas misijas Latvijā darbību 
1919. gadā. Grāmatas zinātniskie redaktori, kuri pie publicētajiem dokumentiem snieguši 
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plašus komentārus, ir Latvijas vēsturnieki Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un Dr. hist. Kaspars 
Zellis. Atmiņas no franču valodas tulkojušas Estere Braķe, Agneses Kasparova un Astra 
Skrābane. Grāmatu papildina personu rādītājs, un tā ilustrēta ar fotogrā�jām no Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Kara muzeja un Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja. Grāmata tulkota un izdota ar Francijas vēstniecības Latvijā, Valsts kultūrkapitāla 
fonda un Rīgas domes atbalstu.

Mežs, Ilmārs, Stafecka, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Kovaļevska, Otīlija. Latviešu 
uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 
2019. I daļa, 352 lpp.: il., II daļa, 368 lpp.: il.

ISBN 978-9984-829-62-3

Iznākusi demogrāfa Dr. hist. Ilmāra Meža vadībā sastādītā uzvārdu otrā enciklopēdija, 
kas šoreiz veltīta bijušajai Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijai. Tāpat kā pirmais 
sējums par Latgali, vārdnīca ir vērtīgs uzziņu materiāls valodniekiem, vēsturniekiem, 
dzimtu pētniekiem un citiem interesentiem. Alfabētiskā secībā sakārtots ap 20  000 
uzvārdu, to skaitā ar nelielām variācijām, kas apkopoti 9500 šķirkļos.

Arī šajā sējumā iekļauti vairāki speciālistu raksti, kas papildina uzvārdu rādītāju. 
Ilmāra Meža ievadā par uzvārdu izplatību uzzinām, ka reģionā tā ģeogrā�skā 
izvietojuma dēļ ir daudz mazāk vietējas izcelsmes uzvārdu un ka vidēji pēc 1935. ga-
da tautas skaitīšanas viens uzvārds ir bijis četriem cilvēkiem. Dr. hist. Muntis Auns 
aprakstījis uzvārdu došanas vēsturi apskatāmajā teritorijā, kur līdz 19.  gs. sākumam 
uzvārdi bijuši tikai ap 10  % iedzīvotāju, lielākā daļa tos ieguva tikai pēc 1834.  gada.  
Mg. geogr. Otīlija Kovaļevska apskatījusi uzvārdu, mājvārdu un vietvārdu savstarpējo 
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Jēkabsons, Ēriks, Zariņš, Klāvs. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.–1919. gadā: Liel-
britānijas kara �otes ziņojumi. Rīga: Latvijas 
Universitātes Vēstures un �lozo�jas fakultāte, 
2019. 480 lpp.: il.

ISBN 978-9984-18-500-7

Pirmo reizi publicēts plašs dokumentu klāsts 
par Lielbritānijas dalību Latvijas Neatkarības 
kara laikā 1918.–1919. gadā. Grāmatas sastādītāji 
ir vēsturnieki Latvijas Universitātes profesors  
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un Latvijas Kara muzeja 
Kolekciju un vēstures pētniecības nodaļas 
vadītājs Mg. hist. Klāvs Zariņš. Avotu izdevumā 
divās valodās  – angļu oriģinālvalodā un Andras 
Dambergas tulkojumā latviešu valodā – apkopoti 
un komentēti 57 Lielbritānijas Nacionālā arhīva 

saistību, kas nav tik izteikta kā Latgalē, tomēr izsekojama. Dr. philol. Anna Stafecka un 
Renāte Siliņa-Piņķe devušas ieskatu uzvārdu lingvistiskajās niansēs, kur redzama liela 
dažādība. 

Ievietotas arī vairākas kartes: ar trim populārākiem uzvārdiem pa pagastiem, dažādām 
izskaņām, izplatītākiem vietvārdiem un citiem rādītājiem. Pievienots pagastu saraksts 
ar uzvārdiem pēc 1935. gada tautas skaitīšanas un pielikums ar 8700 reti sastopamiem 
uzvārdiem. Domājams, ka, tāpat kā pirmais sējums, arī šī vārdnīca izraisīs sabiedrībā lielu 
interesi.

glabāšanā esoši britu Karaliskās kara �otes ziņojumi no Rīgas un Liepājas ostas, kas sniedz 
plašu, daudzpusīgu un lielā mērā līdz šim nezināmu informāciju par Latvijas teritoriju 
un tajā notiekošajiem politiskajiem, militārajiem un sociālajiem procesiem Neatkarības 
kara laikā. Kā grāmatas priekšvārdā norāda Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons 
(Shannon): “Šī grāmata nāk klajā īstajā laikā, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu izpratnē 
par Latvijas neatkarības cīņu vēsturi un mūsu kopīgo Latvijas un Lielbritānijas vēsturi, 
apliecinot ciešās attiecības starp abām valstīm un tautām” (5. lpp.).

Grāmatu ievada autoru zinātniskais ievads, kurā analizēta Lielbritānijas Baltijas 
politika un galvenie darbības virzieni aplūkotajā laikā. Sīkāk skatīti Lielbritānijas karakuģi 
un militāri politiskie pārstāvji Latvijā, Lielbritānijas misijas un to darbība, notikumi 
Latvijas teritorijā (16. aprīļa apvērsums, P. Bermonta armijas darbības konteksts un kaujas 
pret Bermonta spēkiem) un citi nozīmīgi jautājumi. Grāmatu papildina unikāli fotoattēli 
no Latvijas Kara muzeja krājuma.

Grāmata izdota ar Riharda Zariņa piemiņas fonda, Latvijas Universitātes fonda un 
Lielbritānijas vēstniecības Rīgā �nansiālu atbalstu.
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Vēstures zinātne Latvijā – 27 gadi pēc 
neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? 
Latvijas vēsturnieku II kongresa materiāli. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2019. 223 lpp.

ISBN 978-9984-824-546-3

2019. gada nogalē publicēti Latvijas vēsturnieku 
II kongresa materiāli krājumā “Vēstures zinātne 
Latvijā – 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. 
Joprojām krustcelēs?”. Latvijas vēsturnieku  
II kongress Pasaules latviešu zinātnieku IV 
kongresa ietvaros notika 2018.  gada 18.–19. 
jūnijā. Viens no konferences organizētājiem 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
direktors Dr. hist. Guntis Zemītis konferences 
o�ciālajā mājaslapā (congress.sciencelatvia.lv/
latvijas-vesturnieku-kongresa) norāda: “II Latvijas 
vēsturnieku kongress iecerēts kā domu apmaiņa 
par tēmām, kuras aktuālas visiem vēsturniekiem, – zinātniskās, vēsturisko liecību 
glabājošās un zinātni popularizējošās institūcijās strādājošiem.”

Krājuma nosaukumā ietvertais jautājums “Joprojām krustcelēs?” ir tieša atsauce uz 
Latvijas vēsturnieku I kongresu 2011. gadā un tam sekojošo krājumu “Latvijas vēsture. 
Krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos”. To pastiprina vāka noformējums, kurā dubļainā 
ceļu sazarojuma vietā stāv vīrietis, simboliski raksturojot kopējo vēstures zinātnes 
attīstības gaitu. II kongresā un izdotajos kongresa materiālos zinātnieki turpina meklēt 
atbildes uz jautājumiem par vēstures zinātnes nozīmi Latvijā, komunikāciju, metodoloģiju 
un citiem būtiskiem jautājumiem. Krājums tematiski sadalīts vairākos lielākos jautājumu 
blokos – Latvijas vēsturnieku I kongresa loma un nozīme; metodes un metodoloģija; 
vēstures zinātnes komunikācija; pagātni izzinošās zinātnes; vēsture un ideoloģija. Krājumā 
publicēti 22 referāti, G. Zemīša priekšvārds un trīs apsveikumi un uzrunas, ko sagatavojuši  
24 autori. Krājumā atreferētas diskusijas, kas auditorijā raisījušās pēc nolasītajiem 
referātiem.

Kongresa materiālus publicēšanai sagatavojusi Kristīne Beķere, krājuma zinātniskais 
redaktors ir Guntis Zemītis. Krājums sagatavots un izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
un Valsts pētījumu programmas Letonika atbalstu. 
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Jēkabsons, Ēriks, Ratnieks, Reinis. Latviešu 
karavīra stāsts: Roberts Dāvis Timermanis 
(1909–1945). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2019. 158 lpp.: il.

ISBN 978-9934-18-491-8

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā 
izdota grāmata par starpkaru Latvijas armijas 
virsleitnantu un vēlāk nacionālās bruņotās 
pretestības dalībnieku Robertu Dāvi Timermani. 
Grāmatas autori ir Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un 
Mag. hist. Reinis Ratnieks, kuri, izmantojot 
viena cilvēka biogrā�ju, parāda sarežģīto Latvijas 
20. gadsimta vēsturi. Grāmata aptver laiku 
no strapkaru posma līdz otrreizējai padomju 
okupācijai pēc Otrā pasaules kara.

Izdevums dalīts četrās hronoloģiski veidotās 
nodaļās. Pirmajā, kuras autors ir Ē.  Jēkabsons, 

aplūkota Timermaņa dzimta un bērnība, raksturota Latvijas armija un R. D. Timermaņa 
dienests tajā, apskatītas viņa studijas Latvijas Universitātē (1937.  g. piešķirts 
ekonomisko zinātņu kandidāta grāds) un darbība studentu korporācijā “Tervetia”, kā 
arī sniegts ieskats viņa ģimenē. Nodaļas nobeigumā raksturota Latvijas okupācija  
1939. gadā. 

Pārējo nodaļu autors ir R. Ratnieks. Otrajā nodaļā skatītas Roberta Dāvja Timermaņa 
gaitas Otrā pasaules kara laikā. Nodaļā aplūkota viņa darbība pēc demobilizācijas no 
Latvijas armijas, tam sekojošais dienests vācu armijā, kā arī raksturoti Otrā pasaules 
kara notikumi Latvijā un latviešu militārie formējumi nacistiskās Vācijas armijā. Trešajā 
nodaļā skatīta R. D. Timermaņa darbība nacionālo partizānu kustībā pēc 1945. gada, bet 
ceturtajā – raksturota nacionālā bruņotā pretestība padomju okupācijai 1944.–1957. gadā. 

Grāmatu papildina ilustrācijas no R.  D.  Timermaņa dēla Egila Dāvja Timermaņa 
privātās kolekcijas un viņa atmiņas par tēvu. Grāmatu bagātina arī izmantoto avotu un 
literatūras saraksts, kas gan ir nepilnīgs, jo tajā nav norādīti izmantotie LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva dokumenti.

Grāmata izdota ar mecenāta Egila Dāvja Timermaņa atbalstu.
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Korsaks, Pēteris. Latviešu fotogrā� – kara 
liecinieki. Rīga: Neputns, 2019. 240 lpp.: il.

ISBN 978-9934-565-75-5

Izdevniecība “Neputns” laidusi klajā 
fotovēsturnieka Pētera Korsaka apjomīgo 
pētījumu par latviešu fotogrā�em, kuri 
pieredzējuši un �ksējuši Pirmā un Otrā pasaules 
kara notikumus. Grāmatu ievada vēsturnieka 
Jāņa Tomaševska ieskats vēsturiskajos notikumos, 
kuros bija iesaistīti fotogrā�. Tālākās nodaļas 
sakārtotas, sniedzot ieskatu 14 fotogrāfu (vai to 
dzimtu) biogrā�jās, un tie ir: Ernests Zaļkalns, 
Gustavs Žakerts, brāļi Mārtiņš, Tenis un Gustavs 
Lustes, Tālivaldis Lindbergs, Eduards Kraucs, 
Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, 
Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis Doreds un Juris Zīverts. Biogrā�jas papildina 
apjomīgs un kvalitatīvs ilustratīvais materiāls, nodaļu veidošanai izmantoti arī fragmenti 
no fotogrāfu piezīmēm, vēstulēm un dienasgrāmatām, kas padara stāstījumu personīgu. 

Fotogrā�jās un dzīvesstāstos �ksēti ne tikai kara, bet arī daudzi citi 20. gs. vēstures 
notikumi – revolūcijas, izsūtīšanas, 1940. gada notikumi, Ķeguma spēkstacijas būve, 
atmodas laiks. Katrai nodaļai minēti arī izmantotie materiāli, to skaitā Latvijas Valsts 
vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva fondi, lai gan signatūras pieraksta veidi pa nodaļām 
atšķiras. Biogrā�jas nav enciklopēdiski sausas, bet rakstītas ar autora attieksmi un atmiņu 
liecībām. Grāmatā nav iekļauti visi fotogrā� – kara liecinieki, bet tie, par kuriem autors 
varēja atrast biogrā�skos datus un fotogrā�jas. 
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Zaļuma, Kristīne. Neredzamā bibliotēka. 
Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. 
256 lpp.: il.

ISBN 978-9984-850-75-7

Vēsturniece Kristīne Zaļuma ir publicējusi 
monogrā�ju par bibliotēku tapšanas vēsturi 
Latvijā, kas saistīta ar viņas 2019. gadā veidoto 
izstādi par godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
simtgadei. Tāpat kā izstāde, arī grāmatas 
saturs sadalīts divās lielās tematiskās grupās – 
sabiedriskās bibliotēkas un to vēsturiskās 
kolekcijas un privātās bibliotēkas. Šādi autore 
izseko senāko grāmatu kopojumiem, kas 
20. gs. kļuva par pamatu Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai un tās krājumā glabājās, lai arī 

pārsvarā daļēji, vēl mūsdienās. Pirmā nodaļa veltīta Jelgavas Academia Petrina bibliotēkai, 
taču autore aplūko ne tikai grāmatu krātuves vēsturi, sējumu daudzumu tajā un ziņas par 
bibliotekāriem, bet arī ēkas un pašas mācību iestādes vēsturi. Turpinājumā analizētas Rīgas 
liceja, Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības, Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības, 
Kurzemes un Vidzemes bruņniecības bibliotēkas. Autore izseko katra krājuma liktenim 
līdz pat 20. gadsimtam. Privāto bibliotēku skaitā aplūkotas Breslavas, Iecavas, Lizdēnu, 
Mazstraupes, Pelču, Popes, Varakļānu un Zaļās muižas bibliotēkas, to saimnieki un viņu 
likteņi. Teksta sagatavošanā autore izmantojusi Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālus. 

Grāmatai ir gaumīgs noformējums, plašs ilustratīvais materiāls, izvērsts kopsavilkums 
angļu un vācu valodā, kā arī personu un vietu rādītājs. 


