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ARHĪVU DZĪVE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA SIMTGADES 
GRĀMATAS “CĪŅA PAR BRĪVĪBU” 1. DAĻAS 

PREZENTĀCIJA

2019. gada 11. martā Rīgā Latvijas Universitātes bibliotēkā tika atvērts Latvijas Valsts 
vēstures arhīva izdotais dokumentu krājums “Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības 
karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 1. daļa: 1918. gada  
18. novembris – 1919. gada 16. aprīlis”. Tā sastādītāji ir vēstures zinātņu doktori Ēriks 
Jēkabsons un Jānis Šiliņš. Dokumentu krājumā ir publicēti 190 dokumenti, kuros 
atspoguļotas Latvijas militārās un politiskās norises Neatkarības kara sākumposmā. 
Izdevums veltīts 1. latviešu atsevišķā bataljona komandierim Oskaram Kalpakam.

Grāmatas atklāšanas pasākuma ietvaros 2019. gada 11. martā ar svinīgām uzrunām 
uzstājās Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Latvijas Nacionālā 
arhīva direktore Māra Sprūdža. Ministrs savā uzrunā uzsvēra, ka bijuši nepieciešami 
100 gadi, lai taptu dokumentu apkopojums par Neatkarības karu. Viņš izteica nožēlu, 
ka tāds nav radīts agrāk, vienlaikus atzīmējot, ka šis nav tikai akadēmisks pētījums 
šauram lasītāju lokam, bet gan konkrēts un ļoti nozīmīgs ieguldījums Latvijas nācijas 
pilnveidošanā un valsts stiprināšanā. Tāpat A. Pabriks novēlēja spēku un izturību 
nākamo dokumenta krājuma daļu sagatavošanā. Viņš uzsvēra, ka Latvijai nepieciešami 
cilvēki, kas atceras ne tikai par savu profesiju, bet arī redz plašāku kontekstu – ko viņu 
darbs dod valstij. 

Māra Sprūdža uzrunā norādīja, ka līdz ar grāmatas atklāšanu tiek atzīmēta arhīva 
simtgade. Viņa uzsvēra, ka arhīvā glabātie dokumenti apliecina, ka Latvijas valsts neradās 
tukšā vietā, un atzīmēja, ka arhīva galvenie uzdevumi no tā dibināšanas 1919. gadā 
līdz mūsdienām palikuši nemainīgi – vākt, saglabāt un nodrošināt dokumentu 
pieejamību. Tāpēc likumsakarīga bijusi arhīva dāvana valsts un arhīva simtgadei – 
dokumentu krājums, kas parāda arhīva bagātības, mudinot aizvien jaunus pētniekus 
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tiem pievērsties. Tāpat M. Sprūdža izteica gandarījumu par to, ka pašlaik, īpaši Valsts 
vēstures arhīvā, ir izveidojies zinātnieku kolektīvs, kas spēj un var dokumentus celt 
ārā no aizmirstības, rādīt pārējiem un aicināt citus šajā brīnišķīgajā ceļojumā.

Pasākuma turpinājumā norisinājās diskusija “Latvijas Neatkarības kara (1918–
1920) pretrunīgās lappuses”. Diskusiju vadīja radio žurnālists Eduards Liniņš un tajā 
piedalījās: Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Jānis Šiliņš, vēsturnieks Dr. hist. Gints 
Apals un skolotājs un portāla vesture.eu veidotājs Mg. hist. Artis Buks. Diskusija 
tika translēta interneta tiešraidē. Interesenti ar to joprojām var iepazīties Latvijas 
Nacionālā arhīva facebook kontā.

Dokumentu krājuma atklāšanas pasākumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs 
(2019. g. 19. martā) un Liepājā (27. martā). Cēsīs grāmatas prezentācija risinājās 
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja telpās. Pasākumu atklāja muzeja vadītāja 
Kristīne Skrīvere. Prezentācijas ietvaros dokumentu krājuma sastādītāji uzstājās ar 
priekšlasījumiem: “Cēsu rotas izveidošana un darbība līdz 1918. gada 31. decembrim” 
(J. Šiliņš) un “Latvijas armijas virsnieku – cēsinieku nezināmie likteņi (Ē. Jēkabsons). 
J. Šiliņš savā stāstījumā izsekoja Cēsu rotas izveidošanas procesam un kaujas darbībai 
1918. gada decembrī. Ē. Jēkabsons pieskārās norisēm Cēsīs un ievērojamu cēsinieku 
gaitām Pirmā pasaules kara un Latvijas Neatkarības kara laikā. Pēc priekšlasījumiem 
pasākuma dalībnieki autoriem uzdeva jautājumus un iesaistījās dzīvā diskusijā.

Noslēdzošais dokumentu krājuma prezentācijas pasākums risinājās Liepājas 
muzejā 2019. gada 27. martā. Sanākušos interesentus uzrunāja muzeja direktore 
Dace Kārkla. Dokumentu krājuma autori uzstājās ar priekšlasījumiem: “Sabiedroto 
valstu misijas Liepājā līdz 1919. gada 16. aprīlim” (Ē. Jēkabsons) un “Nenotikušais 
karagājiens: pulkvedis Jānis Apinis un Liepājas atbrīvošanas plāns 1919. gada aprīļa 
beigās” (J. Šiliņš). Ē. Jēkabsons savā stāstījumā analizēja ārkārtīgi lielo lomu, kāda bija 
Sabiedroto valstu (sevišķi Lielbritānijas) misijām Baltijā. Līdz pat 1919. gada maija 
beigām to darbības centrs bija Liepāja. J. Šiliņš pieskārās mazāk zināmai Neatkarības 
kara lappusei – latviešu aizmugures formējumu plānotajai militārajai operācijai, 
kuras mērķis bija Liepājas puča bruņota apspiešana un K. Ulmaņa valdības darbības 
atjaunošana.

Visi dokumentu krājuma atklāšanas pasākumi bija labi apmeklēti.
Jānis Šiliņš 


