
Uzvaras parks ir Latvijas sabiedrību pašlaik dalošs piemineklis, kura teritoriju vajadzētu lietderīgi izmantot 

apvienojot abu lielāko Latvijas etnosu kultūrvēsturiskās vēlmes un Latvijas Republikas pilsoņu integrācijas 

politikas vajadzības. 

  

Pašlaik Uzvaras parks un tajā esošais Uzvaras piemineklis (pilnais nosaukums - "Piemineklis Padomju 

karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.") ir sabiedrību 

dalošs elements, kura esamību neatbalsta vismaz 10 000 Latvijas republikas iedzīvotāju (vadoties no 

iesnieguma par Uzvaras pieminekļa restaurēšanu pirmskara veidā), taču reizē to kā kultūrvēsturiski svarīgu 

mantojumu uzskata Latvijas mazākumtautību kopienas pārstāvji.  

  

Šīs iniciatīvas autors, vadoties pēc Kultūras ministrijas 2011. gada noteiktajam 2012. - 2018. gadu identitātes 

un sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm, aicina izmantot Uzvaras pieminekļa laukumu, lai informētu 

mazākumtautību pārstāvjus par uz faktiem balstītu Latvijas Republikas vēsturi Otrajā pasaules karā - sākot 

no Molotova Ribentropa pakta parakstīšanas 1939. gada 23. augustā, līdz Padomju Savienības un Vācijas 

pārstāvju parakstītā miera līguma 1945. gada 9. maijā (pēc Maskavas laika). 

 

Iniciatīva aicina RPA uz informatīvu plakātu izvietošanu pie Uzvaras pieminekļa pakājes, kas dokumentēs 

hronoloģiskā secībā uz faktiem balstītu vēsturisku atstāstījumu par visu kara periodu Latvijā, iepriekšminētais 

1939. gada 23. augusts līdz 1945. gada 9. maijs, un kas nediskriminējot un necenzējot balstoties uz etnisko 

piederību vai nacionālo identitāti vēstīs par vismaz sekojošajiem notikumiem norādīto gadu laikā: 

  

• Molotova Ribentropa pakta parakstīšana, un no tā izrietošā Baltijas valstu sadalīšanu starp ietekmes 

zonām, 

• PSRS izteiktie ultimāti un agresija pret Baltijas valstīm 1940. gada vasarā, no tā izrietošās viltus 

vēlēšanas un aneksija Padomju Savienības sastāvā, 

• Deportācijas, represijas un noziegumi pret cilvēci, kas tika veikti Baltijas valstu teritorijās līdz 

Nacistiskās Vācijas okupācijai, 

• Nacistiskās Vācijas okupācija un no tās izrietošie noziegumi pret cilvēci un represijas, 

• Latviešu sadarbība ar Nacistiskās Vācijas Holokaustu veicošajiem elementiem, koncentrācijas 

nometņu izvietošana Latvijā un Latvijas tautas iesaiste Holokausta veikšanā, 

• "Generalplan Ost" ilgtermiņa sekas Latvijas tautai un Latvijā esošo mazākumtautībām, 

• Komunistiskās un nacionālās pretošanās kustību darbību apraksts pret Nacistisko Vāciju un Padomju 

Savienību, 

• Waffen SS un Latvijas sarkano strēlnieku divīziju vienību izveidošana, apraksts pa tor vienībām, to 

darbību karā, 

• Karadarbība Latvijas teritorijā 1944. - 1945. gadā, t.sk. Kurzemes katlā, 

• Kara beigas un īstermiņa okupācijas sekas līdz nacionālās pretošanās beigām. 



  

Paredzams, ka katrs plakāts vēstītu par vienu tēmu, un katra plakāta saturs tiktu kopīgi izveidots izmantojot 

vēsturniekus, kas pārstāv lielākos Latvijas etnosus, kā arī Latvijas ebreju kopienu, kuru ciešanas kara laikā, arī 

dēļ Latviešu tautas iesaistes, raksturojamas kā īpaši smagas. Plakātus  būtu jāizveido latviešu, krievu, angļu 

un vācu valodās. 

 

Informatīvo plakātu izveide centralizēs informāciju par Otrā pasaules kara norisi publiski izmantotā vietā, un 

reizē kalpos kā sabiedrību vienojošs kultūrvēsturisks ieguldījums, kurš neizcels viena etnosa vērtību pār 

citiem, bet faktoloģiski norādīs uz Latvijas Republikā pieņemto vēsturi, kura nebalstās uz Padomju Savienības 

izveidoto vēstures mītu. Plakāti norādīs uz Latviešu tautas un Latvijā esošo mazākumtautību ciešanām kara 

laikā, un godās to karavīru piemiņu, kuri piespiedu kārtā cīnījās Totalitāro varu vārdā, kā arī pretošanās 

kustībās iesaistītos cilvēkus. Plakāti informēs mazākumtautību pārstāvjus par Latviešu tautas izpratni par 

vēsturi, bet reizē neliegs mazākumtautību pārstāvjiem svinēt sev un savām ģimenēm svarīgus svētkus. 

  

Šī iniciatīva ir paredzēta Rīgas pieminekļu aģentūrai, kura uzņemas likumisko atbildību par Uzvaras 

pieminekli. 


