
What was the challenge?
The book is a historical scientific research 
about the development of jazz in Latvia in 
the first half of last century. The challenge 
was to show facts, black-and-white 
photographs, data collection and analysis 
in a way that the reader can feel the vitality 
and joy of jazz without losing readability 
and clarity.

What was the solution?
The solution was to use a contrast principle 
to reflect data and facts, in which historical 
materials are intersected with a modern 
data display approach.
Additionally, there are used the 
possibilities of offset printing – black and 
white photographs combined with 2 bright 
spot colours – yellow and purple.

What was the effect? 
The book created the sense that jazz 
history is being told from a contemporary 
viewpoint. It is told objectively in terms of 
both content and feelings. As a result of 
the design solution, the use of the book 
has extended from scientific literature to 
popular reading to non-specialists.
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Jau uzskaites procesā autors pārliecinājās, ka tieši sludinājumi, to biežums un cita informācija, kas 
rāda džeza un ar to saistīto ansambļu un mūziķu darbību konkrētajā laika posmā, ir galvenā ass, ap 
kuru, kompilējot pārējos informācijas avotus, iespējams rekonstruēt Latvijas džeza hronoloģiju un 
attīstību līdz 1940. gadam.

Autors nav sīki statistiski analizējis iegūtos datus, ņemot vērā, ka tie neatspoguļo ainu pilnībā. 
Taču arī šie viena avota − vienas avīzes − dati pārliecinoši rāda džeza kā fenomena stabilo un regulāro 
esamību šajā laikā. Tādēļ turpmākā analīze un iegūtie rezultāti nav jāuztver kā absolūti, taču tie ne-
noliedzami sniedz svarīgu informāciju par pētījuma objektu, ļaujot vispārināt un izdarīt secinājumus. 

Pētot džeza sludinājumu dinamiku, konstatējama tās saistība ar valsts ekonomisko un politisko 
stāvokli (sk. 1. pielikuma 1. tabulu un 8. attēlu). Samērā lielam sludinājumu skaitam 1927.–1928. gadā 
(1927. g. – 190, 1928. g. – 177 sludinājumi) sekoja to konsekventa samazināšanās no 1929. gada līdz 
pat 1933. gadam, pēc kura rādītājs palielinājās, īpaši strauji – no 1936. gada līdz 1940. gada maijam. 
Jau 1940. gada jūnijā sludinājumu skaits sāka sarukt, un šī tendence izsekojama līdz pat laikraksta 
slēgšanai 1940. gada 9. augustā.27

Lielo kritumu līdz 1933. gadam varētu saistīt ar pasaules ekonomisko krīzi no 1929. gada līdz 
1931. gadam, kas iespaidoja arī Latviju.28 Turpmākais relatīvi nelielais publikāciju daudzums līdz  

27 1940. gadā pavisam iznāca 180 avīzes numuri.
28 Pasaules ekonomiskā krīze jeb Lielā depresija sākās ASV 1929. gada 29. oktobrī (t. s. melnā otrdiena) ar strauju akciju 

cenu samazināšanos Ņujorkas biržā, izraisot biržas paniku un banku masveida bankrotus. Tādējādi ASV radās milzīgs bezdarbs, 
daudzu firmu bankrots un mājsaimniecību izputēšana. Krīze ātri pārņēma arī citas valstis, kuras finansiāli un ekonomiski bija 
saistītas ar ASV. Pakāpeniska atgūšanās no krīzes sākās tikai 1933. gadā, taču saimniecisko atveseļošanos pārtrauca Otrais 
pasaules karš. Viens no krīzes rezultātiem bija ekstrēmistisku (komunistu un labējo) politisko spēku popularitātes pieaugums 
un nākšana pie varas vairākās valstīs.
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8. attēls. "Jaunāko Ziņu" numuru ar džeza publikācijām daudzums %.
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11. attēls. Sludinājumos visbiežāk minētās vietas, kurās atskaņots džezs.




