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zinātnes dzīve

ZA LTF nodaļas dibināšanas konferencē 
1989. gada 20. maijā piedalījās 386 de-
legāti (no 477 izvirzītiem), kas pārstāvēja 
41 LTF grupu/nodaļu ar 3204 LTF dalīb-
niekiem no toreizējās Latvijas PSR Zināt-
ņu akadēmijas 31 struktūrvienības: visiem 
15 institūtiem (to vidū Botāniskā dārza un 
Radioastrofizikas observatorijas), Inženier-
tehnoloģiskā centra SPKB, piecu institūtu 
sešiem dažādu nosaukumu konstruktoru 
birojiem (piemēram, Polimēru mehānikas 
institūta Zinātnes aparātbūves SKB), Orga-
niskās sintēzes institūta Eksperimentālās 
rūpnīcas, ZA Centrālā aparāta un ZA garā-
žas, ZA izdevniecības “Zinātne”, divām bib-
liotēkām (Fundamentālās un Misiņa), trim  
bērnudārziem. 

Nodaļas dibināšanas konferencē tika pie-
ņemti 13 dokumenti, starp tiem sevišķi nozī-
mīgi bija “Rezolūcija par Latvijas PSR suvere-

nitātes deklarāciju” un “Rezolūcija jautājumā 
par pilsonību”, kas radīja skaidrību pilsonības 
lietā un mainīja nostāju pret Latvijas PSR pil-
sonību, un jo īpaši “Aicinājums LTF Domei un 
valdei, LTF nodaļām un grupām” par Latvijas 
Republikas valstiskuma atjaunošanu, kurā ZA 
LTF nodaļa iestājās par zinātniski un juridiski 
korektu Latvijas suverenitātes sasniegšanas 
ceļa koncepciju, kas nebūtu balstīta uz vēs-
turiskas patiesības sagrozīšanu un starptau-
tisko tiesību ignorēšanu. Šis Aicinājums par  
11 dienām apsteidza līdzīga satura vēstu-
risko LTF Valdes 31. maija aicinājumu2. Ir 
pieejama ZA Augstceltnes konferenču zālē  
1989. gada 20. maijā notikušās ZA LTF 
nodaļas Dibināšanas konferences apmēram 
trīs stundu gara ieraksta videokasete (JVC 
VHS E–180 ER) ar Dinas Kuples uzrunu 
un ZA toreizējā prezidenta akadēmiķa Jāņa 
Lielpētera, akadēmiķa Elmāra Grēna, Jāņa  
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Zinātņu akadēmijas Latvijas Tautas frontes (ZA LTF) nodaļa, kas izveidojās, kad Latvijas 
Zinātņu akadēmijas pārziņā bija ne tikai zinātniskā pētniecība un tās infrastruktūra zināt-
niski organizatoriskās un izdevējdarbības nodrošināšanai, bet arī materiāltehniskā apgāde 
un kapitālceltniecība (tai skaitā dzīvokļu celtniecība un bērnudārzi)1, ir būtiski piedalījusies 
Latvijas valstiskuma atgūšanas, pilsonības un citu jautājumu risināšanā. Daži tās izstrādātie 
dokumenti un analizētie jautājumi ir aktuāli vēl šodien, jo īpaši par zinātniskās darbības 
finansēšanu, vasaras laika atcelšanu un citi. 
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Vaivada, Einara Repšes un vairāku citu sa-
biedrībā pazīstamu personu uzstāšanos.

Ieskatu ZA LTF nodaļas darbībā sniedz 
tās izdevumi “ZA LTF informē un komentē” 
un “Doma”. 

“ZA LTF informē un komentē” —  
1989. ga dā izdoti pieci numuri (pirmos sāka 
Baiba Pētersone, Filozofijas un tiesību institū-
ta LTF grupa). Šī izdevuma 3. numurā ir in-
formācija par ZA Kopsapulces 23. novembra 
sēdi, kurā gan ievēlēts ZA Prezidents, taču Lat-
vijas Zinātņu akadēmija savā nosaukumā no 
“PSR” vaļā vēl netika, jo pietrūcis pāris balsu. 
Tāpēc LTF grupu pārstāvji tiek aicināti jautāju-
mu par ZA nosaukuma atbrīvošanu no “PSR” 
apspriest savās struktūrvienībās un darba ko-
lektīvu sapulču vai zinātnisko padomju sēžu 
protokolus iesniegt ZA Prezidija zinātniskajam 
sekretāram Jānim Kristapsonam. 

Zinātņu akadēmijas LTF nodaļas izde-
vums “Doma” — sākumā mašīnrakstā, vē-
lāk datordrukā laikā no 1990. gada līdz  
1992. gadam izdoti 14 numuri, atbildīgais re-
daktors Aldis Lauzis (izdevniecības “Zinātne” 
LTF grupa). Papildu informācijai no ZA LTF 
nodaļas pārstāvju sapulcēm, konferencēm, 
tajā atrodamas arī aktuālas diskusijas, pie-
mēram, kā izturēties pret PSKP Latvijas filiāli, 
kā iekustināt smagos pilsonības ratus, ar ko  
4. maija Latvijā nodarbojas ZA iestāžu “spec-
daļas”3, kas var būt privātīpašumā u.tml. 

“Domas” ceturtajā numurā (izdots  
1990. gada 25. aprīlī) publicētas LTF grupu 
un nodaļu sniegtās ziņas par Padomēs ievēlē-
tiem Zinātņu akadēmijas darbiniekiem: 
n ciemu, rajonu un pilsētu padomju depu-

tāti — 42 no 13 institūtiem; 
n Latvijas PSR tautas deputāti — 8: Einārs 

Cilinskis (Organiskās sintēzes institūts 
(OSI)), Jānis Freimanis (OSI), Tālavs Jun-
dzis (Filozofijas un tiesību institūts (FTI)), 
Juris Karlsons (Polimēru mehānikas in-
stitūta Zinātnes aparātbūves speciālais 
konstruktoru birojs (PMI ZA SKB)), Artūrs 
Kodoliņš (Ekonomikas institūts), Einars 
Repše (PMI ZA SKB), Jānis Vaivads  

(Neorganiskās ķīmijas institūts (NĶI)), 
Sergejs Zaļetajevs (Fizikas institūta Mag-
netohidrodinamikas speciālais konstruk-
toru birojs (FI MHD SKB));

n PSRS tautas deputāti — 2: Rita Kukaine 
un Andris Vilcāns (Mikrobioloģijas insti-
tūts). 
Šajā numurā arī ziņa par to, ka ZA LTF 

nodaļa nodevusi Latvijas Republikas Pilso-
ņu kongresa organizēšanai 1000 rbļ., bet 
nākamajā, 1990. gada 16. maijā izdotajā 
“Domas” piektajā numurā nosaukti Pilsoņu 
kongresa delegāti no Zinātņu akadēmijas 
darbinieku vidus — 11: Edgars Alksnis (OSI), 
Ojārs Bušs (Valodas un literatūras institūts 
(VLI)), Einārs Cilinskis (OSI), Oļģerts Eglī-
tis (FTI), Jānis Jākobsons (Elektronikas un 
skaitļošanas tehnikas institūts (ESTI)), Tālavs 
Jundzis (FTI), Juris Karlsons (PMI ZA SKB), 
Imārs Kiršbaums (NĶI Eksperimentālais 
konstruktoru tehnologu birojs (EKTB) “An-
tikors”), Signe Poritere (OSI), Einars Repše 
(PMI ZA SKB), Ruta Veidemane (VLI). 

Pēc ZA LTF nodaļas izdevuma “Doma” 
redakcijas iniciatīvas rakstā “Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Pirmās daļas un tās darbinieku 
uzdevumi” skaidrojas LZA prezidents akad. 
Jānis Lielpēteris: “Kā zināms, Latvijas Re-
publika pašreiz atrodas pārejas posmā uz 
reālu valstisku neatkarību. Militārajā jomā 
Republika šinī periodā nav atdalīta no PSRS. 
Sakarā ar to ir jāievēro visi likumdošanas akti 
un instrukcijas, ko Republikas Augstākā Pa-
dome un valdība nav atcēlušas.”4 

Tajā pašā “Domas” numurā LTF atbalstī-
tāja Artura Balklava (Radioastrofizikas obser-
vatorija) rakstā “Vai ētiski ir tirgoties ar to, ko 
Dievs radīja iesākumā, jeb kas var būt privā-
tīpašumā?” arī šāds spriedums: “[..] privāt
īpašumā drīkst atrasties tikai tas, kas radīts 
ar paša darbu vai arī iegūts, resp., nopirkts, 
saņemts mantojumā vai dāvinājumā kā cita 
(citu) darba produkts. Zemi neviens no mums 
nav radījis, tādēļ tai ir jābūt un uz mūžīgiem 
laikiem jāpaliek sabiedrības (tautas) kopīgam 
īpašumam.”5 



127

zinātnes dzīve

“Domas” devītajā numurā (iznācis 1990. 
gada 4. oktobrī) publicēti LTF III kongresam 
(notika 1990. gada 6.–7. oktobrī) adresētie 
ZA LTF nodaļas pārstāvju sanāksmēs un no-
daļas IV konferencē 19. septembrī pieņemtie 
dokumenti: “Koncepcija pilsonības jautā-
jumā”6; rezolūcijas — agrārajā jautājumā, 
imigrācijas jautājumā, par Latvijas kolonizā-
cijas sekām, par īpašumu; priekšlikumi LTF 
Programmas jaunajai redakcijai. Šis “Domas” 
izdevums izraisīja lielu interesi LTF III kongre-
sa delegātos. 

“Domas” desmitajā numurā (iznācis  
1990. gada 24. oktobrī) caur dažādām priz-
mas skaldnēm ZA LTF nodaļas delegāti vēr-
tēja notikušo LTF III kongresu, kurā atzinību 
guva Zinātņu akadēmijas nodaļa. Program-
mas projekta ZA LTF nodaļas variants uz-
varēja: LTF Programmas jaunās redakcijas 
ievaddaļā teikts, ka pārejas perioda iznāku-
mam jābūt 1918. gadā nodibinātās Latvijas 
Republikas atjaunošanai de facto. Tādējādi 
tika pielikts punkts jebkurām spekulācijām 
par kaut kādas jaunas neatkarīgas valsts iz-
veidošanu. 

Arī rezolūcija pilsonības jautājumā visā 
pilnībā atbilda ZA LTF nodaļas izstrādātajai 
koncepcijai un bija tiešs tās rezultāts. 

Svarīgs rezultāts bija tas, ka LTF III kon-
gresā tika fiksēts pavērsiens attiecībās ar 
Latvijas Republikas Pilsoņu kongresu. Par 
lielu soli pozīciju satuvināšanā uzskatāma 
pieņemtā rezolūcija par LTF sadarbību ar Pil-
soņu kongresu. 

ZA delegāti atzīmēja gan to, ka Tautas 
frontei ir ļoti vajadzīgs ZA tautfrontiešu in-
telektuālais potenciāls, kas varētu palīdzēt 
LTF kopīgajā darbā, gan arī to, ka kongresa 
vadīšanā izpaudās autoritārisms. Kongresa 
vadība bija pietiekami nodrošinājusies, lai 
neizskanētu debates par tai nevēlamiem jau-
tājumiem, taču tai pietrūka kompetences, lai 
spētu izvērtēt sekas, kas izriet no gadījuma 
rakstura priekšlikumu (Statūtos) vai gadīju-
ma rakstura nepamatotu ciparu (Programmā) 
pieņemšanas. 

LTF I kongress — sajūsmas kongress, 
LTF II kongress — (gandrīz) šķelšanās un iz-
līguma kongress, LTF III kongress — darba 
kongress, kas kā “darba kongress” jau labu 
laiku iepriekš tika sludināts, radīja izteiktu 
lietišķuma iespaidu, kas uzskatāms par ār-
kārtīgi bīstamu simptomu. Plaša sabiedriski 
politiska kustība bez emocionāla lādiņa ātri 
zaudē spēku. 

“Domas” 12. numurā (iznāca 1991. 
ga da 13. novembrī) publicēti ZA LTF no-
daļas 1991. gada 26. oktobrī notikušās  
VI konferences astoņi dokumenti, tostarp:  
“5. Projekts Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes deklarācijai par okupācijas režīmu 
genocīdu pret latviešu nāciju un Latvijas tau-
tu” un “6. Rezolūcija par PSRS VDK, armijas 
izlūkdienesta un citu speciālo dienestu štata 
un ārštata darbiniekiem”, kā arī ZA LTF no-
daļas 1991. gada 24. aprīļa V konferences 
“Rezolūcija par zinātnisko un citu speciālo iz-
devējdarbību brīvā tirgus apstākļos”, kurā LR 
Augstākā Padome un LR valdība cita starpā 
aicināta diferencēt nodokļu likmes atkarībā 
no tā, vai tās ir mācību grāmatas, zinātniskie 
un populārzinātniskie izdevumi vai iespied-
produkcija, kas saistīta ar tīro komercsfēru, 
kurai nav sakara ar kultūru, izklaidējoša lite-
ratūra u. tml.

Zinātņu akadēmijas LTF nodaļas 
pēdējo gadu aktivitātes 

1999. gada 4. oktobrī nodaļas pārstāvju 
sapulcē sagatavoti dokumentu projekti pēdē-
jam (devītajam) LTF kongresam 1999. gada 
9. oktobrī.7 

Aicinājumi Saeimai un valdībai: 
n Par vārda brīvību un Valsts valodas liku-

mu (LTF kongress aicina Saeimas deputā-
tus apzināties, ka neviena Valsts valodas 
likuma norma patiesībā neierobežo vārda 
brīvību, un tās normas, kurām pārmetumi 
adresēti, Latvijas apstākļos ir pilnīgi ne-
pieciešamas. Saeimas pieņemtajam un 
pēc tam otrreizējai caurlūkošanai nosūtī-
tajam Valsts valodas likumam adresētos 
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vairākus pārmetumus nevar nosaukt citā-
di kā tikai par demagoģiskiem); 

n Par valsts pensijām (izbeigt valsts budže-
ta sabalansēšanu uz mazturīgāko slāņu 
rēķina un atcelt sociālā nodokļa iekasēša-
nas ierobežojumus; ierobežot valsts pen-
siju maksimālo apmēru, piemēram, pare-
dzēt, ka pensija nedrīkst pārsniegt piecas 
vidējās mēnešalgas); 

n Par izglītības un zinātnes finansējumu (lai 
novērstu intelektuālā potenciāla aizplūša-
nu uz ārzemēm, izglītības finansēšanai ar 
īpašu likumu atvēlēt vismaz 20%, bet zi-
nātnei — 2% no nacionālā kopprodukta); 

n Par vasaras laika atcelšanu (ikgadējā pār-
eja no joslas laika uz t. s. vasaras laiku 
un otrādi negatīvi ietekmē cilvēku vese-
lību, sevišķi cieš bērni un pieaugušie ar 
veselības traucējumiem. Aicinām Latvijas 
valdību atbalstīt LZA Fizikas un tehnisko 
zinātņu nodaļas 1999. gada 28. aprīļa 
sēdes lēmumu un ar 2000. gadu atteik-
ties no šādām maiņām).8 
Pārskatot ZA LTF nodaļā pieņemto doku-

mentu nosaukumus, atrodam, ka nodaļa vis-
maz trīsreiz iestājusies par ZA Augstceltnes 
saglabāšanu zinātnisko iestāžu un zinātnes 
koordinācijas darba vajadzībām. Tāpēc loģis-
ki izriet šāds 2009. gada 20. maijā pieņemts 
“Aicinājums Latvijas Zinātņu akadēmijas va-
dībai par ZA Augstceltnes torņa smaili”9: 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltne 
jau vairāk nekā pusgadsimtu — kopš ēkas 
pabeigšanas brīža — ir bijusi zinātnisku  
iestāžu mājvieta. Zinātnei dramatisko pēcat-
modas reformu laikā ZA Augstceltni izdevās 
nosargāt pret “poliklinizāciju” un tamlīdzī-
giem projektiem, arī pret atsavināšanu un 
atdošanu ministrijām. 

2003. gadā LZA Augstceltnei kā kultūr-
vēsturiskam piemineklim piešķirts Eiropas 
kultūras mantojuma karogs. Taču pašlaik 
Augstceltnes tornim trūkst ēkas veidolam 
un arī Rīgas siluetam nepieciešamā smai-
les noslēguma. Līdz 90. gadu sākumam 
torņa smailē atradās zvaigzne — raksturīgs 

ēkas tapšanas laika arhitektūras atribūts.  
Zvaigzne labi iekļāvās Rīgas torņu panorāmā 
ar tās krustu un gaiļiem, un to neatjaunot vai 
aizstāt ar ko citu nebūtu pareizi arī tāpēc, ka 
kultūras mantojuma objektam jābūt autentis-
kam — saglabātam sākotnējā izskatā. 

Tāpēc Zinātņu akadēmijas LTF nodaļas 
dibināšanas atceres sarīkojuma dalībnieki 
aicina Latvijas Zinātņu akadēmijas vadību at-
jaunot LZA Augstceltnes kā Eiropas kultūras 
mantojuma savdabīgas ēkas torņa smailes 
noslēgumu, tajā uzstādot apzeltītu zvaigzni. 

Sakarā ar Latvijas dabas un tās īpatnību 
aizsardzību joprojām nozīmīga ir arī ZA LTF 
nodaļas dibināšanas atceres pasākuma da-
lībnieku pieņemtā “Rezolūcija par finansiālu 
nodrošinājumu reto augu sugu saglabāšanai 
un izpētei”10: 

Katras zemes daba un tās īpatnības ir pa-
mats, uz kura veidojusies tur pastāvīgi dzī-
vojošās tautas mentalitāte un kultūra. Zau-
dējot savas dabas vērtības, nācija zaudē arī 
būtisku savas pagātnes, tagadnes un nākot-
nes daļu, zaudē daļu savu sakņu. Tādēļ mēs 
nedrīkstam būt tehnokrātiski vienas dienas 
saimnieki ar vienas dienas ekonomiku, kas 
nākamajām paaudzēm atstās tikai atkritumu 
kalnus, svešiniekiem izpārdotu Latvijas zemi, 
apbūvētus jūras krastus, — vidi, kurai vairs 
nebūs vides vērtības. Šo iemeslu dēļ dabas 
vērtību saglabāšanai un etniskās kultūras 
daudzveidības saglabāšanai ir jābūt prioritā-
rai valsts politikas sastāvdaļai. 

Straujie būvniecības tempi ir radījuši bū-
tisku apdraudējumu Latvijas dabai, tuvinot 
iznīcībai reto augu sugu Latvijas populācijas, 
kuru genofonds ir katrai vietai unikāls, nav 
nekur citur pasaulē un to zaudējums ir neat-
griezenisks. Šo sugu izpētei un saglabāšanai 
dabiskajās atradnēs, kā arī botānisko dārzu 
genofonda in vivo un in vitro kolekcijās ir jā-
būt pastāvīgam stabilam finanšu nodrošinā-
jumam. 

Aktīvākie ZA LTF nodaļas dalībnieki bija: 
Dzintra Hirša (Valodas un literatūras institūta 
LTF grupa) rūpējās par Valsts valodas likuma 
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izstrādāšanu, Gunta Jakobsone (Botāniska 
dārza LTF grupa) iestājās par Latvijas dabas 
vērtību un etniskās kultūras daudzveidības 
saglabāšanu, Aldis Lauzis (izdevniecības “Zi-
nātne” LTF grupa) rosināja un rediģēja dau-
dzus LTF dokumentus, Pēteris Romanovskis 
(OSI Eksperimentālās rūpnīcas LTF grupa) 
organizēja LTF izdevumu pavairošanu un 
daudzi citi jau beigušie kalpot Latvijai un Lat-
vijas zinātnei Šaisaulē — mūžībā aizsauktie 
Ojārs Bušs (latviešu valodas statuss), Imārs 
Kiršbaums (pilsonība un valsts suverenitāte), 
Vilnis Zariņš (Latvijas zinātne, tās finansiālais 
nodrošinājums) un citi. 

2020. gada 30. aprīlī 
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