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Baltistikas vēsture nav iedomājama bez 
Jāņa Endzelīna tāpat kā sengrieķu litera-
tūras vēsture bez Homēra. Šādu salīdzinā-
jumu ir paudis baltists, profesors Ilinoisas 
universitātē Čikāgā, Ģiedrs Subačus (Sub-
ačius),1 un tam var pievienoties. Taču jā-
jautā, vai J. Endzelīna dzīve un darbība ir 
pietiekami pētīta un zināma, kaut arī viņa 
akadēmiskā biogrāfija vai nu enciklopēdijas 
raksta vai zinātniskas apceres veidā lasāma 
vismaz desmit valodās (latviešu, lietuviešu, 
igauņu, somu, krievu, vācu, angļu, itāliešu, 
arī čehu un zviedru). Protams, ir arī auto-
biogrāfijas, bet tās rakstījis pats vārdos sko-
pais Endzelīns. 

Joprojām dzīvo nezināmais Endzelīns. 
Turklāt, gadiem ritot, šī nezināmā daļa pie-
aug, jo mūžībā aiziet tie, kas studējuši vai 
strādājuši pie J. Endzelīna. Toties arhīvu 
krātuves Rīgā, Tartū, Pēterburgā, Harkovā, 
Prāgā, droši vien arī Kauņā un Viļņā, pacietī-
gi gaida pētniekus, jo glabā liecības gan par 

izcilā zinātnieka akadēmisko biogrāfiju, gan 
par pretrunīgo personību.

J. Endzelīns nodzīvoja raženu mūžu — 
88 gadus (1873–1961). Viņa akadēmiskā 
biogrāfija sākās ar pirmajām zinātniskajām 
publikācijām 19. gs. beigās (1897., 1898., 
1899. g.)2 un ar pirmo akadēmisko, t. i., 
maģistra, grādu, kas tika iegūts 1905. g. 
decembrī. Tā turpinājās sešus gadu desmi-
tus Tartu, Harkovā un Rīgā. Šī bagātā mūža 
grāmatā hronoloģiski un ģeogrāfiski ir vairā-
kas nodaļas. Un katrā no tām ir mazzināmas 
lappuses, kas nav atrodamas publicētajās 
biogrāfijās.

J. Endzelīna akadēmiskās 
biogrāfijas starts

Tas, kā sākās J. Endzelīna akadēmiskā 
biogrāfija, domājams, ir iespaidojis turpmāko 
gadu norises un viņa personību. Tas arī lieci-
na, ka šī dzīve nebija viens vienīgs veiksmes 
stāsts (success story). 
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Raksts veltīts Jāņa Endzelīna akadēmiskās biogrāfijas mazzināmām lappusēm no  
1905. g., kad J. Endzelīns ieguva maģistra grādu, līdz padomju okupācijai 1940. g.  
Tās atvērtas, studējot gan nepublicētos materiālus (Latvijas Valsts vēstures arhīva, Krievijas 
Zinātņu akadēmijas un Sanktpēterburgas Centrālā valsts vēstures arhīva dokumentus), gan 
publikācijas tā laika periodikā, literatūru, kā arī atmiņas. Šajos avotos ir iegūti līdz šim  
mazzināmi fakti par J. Endzelīna maģistra un doktora disertāciju aizstāvēšanu, par “Letti
sche Grammatik” (1922) izdošanu un novērtēšanu, par darbu pie K. Mīlenbaha iesāktās 
“Latviešu valodas vārdnīcas”, par pedagoģisko un administratīvo darbību Latvijas Universitā-
tē, par iegūto atzinību Eiropā un Latvijā, par profesora vasaras māju Koknesē.
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Ir zināms, ka 1905. g. 15. un 16. decem-
brī trīsdesmit divu gadu vecumā J. Endzelīns 
Tartu jeb Tērbatas (toreizējās Jurjevas) uni-
versitātē ieguva maģistra grādu salīdzinā-
majā valodniecībā par darbu “Латышские 
предлоги. I часть”. Aizstāvēšana bija sma-
ga, divu dienu garumā. Savā atmiņu grāma-
tā “Viņās dienās” to aprakstījis šī notikuma 
aculiecinieks Edgars Krieviņš, toreizējais 
Tērbatas universitātes students un korporā-
cijas “Lettonia” komilitonis, vēlākais Latvijas 
Universitātes docents un diplomāts.3 Kad abi 
oficiālie oponenti — profesori Dmitrijs Kud-
rjavskis (Кудрявский) un Leonhards Māzings 
(Мазинг) — maģistra darbu bija atzinīgi no-
vērtējuši, savus iebildumus no metodoloģiskā 
viedokļa izteica klasiskās filoloģijas profesors 
Mihails Krašeņiņņikovs (Крашенинников). 
Viņš turpināja J. Endzelīna kļūdu uzskai-
ti arī sēdes turpinājumā nākamajā dienā. 
Kaut arī fakultātes padomes vairākums —  
pieci locekļi — nobalsoja par salīdzināmās 
valodniecības maģistra grāda piešķiršanu 
J. Endzelīnam, profesori M. Krašeņiņņikovs 
un Antons Jasinskis (Ясинский) bija pret 
šo lēmumu. Savu “īpašo viedokli” (особое 
мнение) ar detalizētu recenziju par J. Endze-
līna maģistra darbu viņi publicēja universitā-
tes zinātniskajos rakstos.4 Šajā pašā numurā 
publicēta arī ne mazāk plaša oficiālo oponen-
tu atsauksme.5  

Maģistra darba priekšvārdā J. Endzelīns 
starp citu ir rakstījis: “Первоначально я 
имел в виду издать разом всю эту работу 
о латышских предлогах‚ но затем по чисто 
внешним (но зато весьма уважительным 
для меня лично) причинам я должен был 
разделить эту работу на две части.”6 Kad 
1971. g. J. Endzelīna darbu izlases sastā-
dītāji iekļāva “Латышские предлоги” abas 
daļas izlases 1. sējumā, viņi šim teikumam 
ir pievienojuši tikai parindes komentāru par 
to, ka J. Endzelīnam ir bijis nodoms 2. daļu 
aizstāvēt kā doktora disertāciju.

Maz zināms ir tas, ka jau 1907. g. 
J. Endzelīns ir neveiksmīgi mēģinājis par 

“Латышские предлоги” 2. daļu iegūt salīdzi-
nāmās valodniecības doktora grādu Pēterbur-
gas universitātē. Par šo J. Endzelīna akadē-
miskās biogrāfijas mazzināmo lappusi esmu 
jau rakstījusi 2007. un 2008. g.: latviešu va-
lodā — žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis”7 un Latvijas Universitātes Rakstos8, 
bet vācu valodā — žurnālā “Res Balticae”9. 

Pēterburgas universitātes Vēstures un 
filoloģijas fakultātes protokolos Sanktpē-
terburgas Centrālajā valsts vēstures arhīvā 
(Spb CVVA) var atrast, ka padome J. Endze-
līna iesniegto darbu ir skatījusi divās sēdēs:  
1907. g. 29. martā un atkārtoti 22. septem-
brī.10 Pirmajā sēdē piecpadsmit padomes 
locekļi ir uzklausījuši profesora Jana Boduē-
na de Kurtenē (Baudouin de Courtenay) un 
privātdocenta Eduarda Voltera (Volteris) at-
sauksmes. 

Prof. Jānis Endzelīns Harkovā
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E. Voltera plašās un detalizētās 10. martā 
rakstītās atsauksmes gala slēdziens ir: “En-
dzelīna kunga disertācija, par spīti vairākām 
izklāsta un pārliecinošas argumentācijas ne-
pilnībām, ir pelnījusi tikt pie aizstāvēšanas, 
lai par to saņemtu doktora grādu.”11 Taču 
J. Boduēna de Kurtenē atsauksmi līdz šim 
man nav izdevies atrast ne Krievijas ZA arhī-
va Sanktpēterburgas filiālē, ne pilsētas Cen-
trālajā valsts vēstures arhīvā. Droši vien tā 
nav bijusi pozitīva, jo J. Endzelīna darba aiz-
stāvēšana atlikta un ir izveidota sešu cilvēku 
komisija, lai papildus iepazītos ar iesniegto 
darbu un atsauksmēm par to. 

Atkārtoti apspriežot J. Endzelīna iesnieg-
to darbu 1907. g. 22. septembrī, ir uzklau-
sītas J. Boduēna de Kurtenē un E. Voltera 
papildatsauksmes. Arī šo Boduēna de Kurte-
nē atsauksmi arhīvos neesmu atradusi, bet  
E. Volteris savā atzinumā par citiem J. En-
dzelīna darbiem ir slavējis autora salīdzinā-

mās metodes lietojumu un lietuviešu valodas 
zināšanas, novērojumus par latviešu valodas 
vārdu uzsvaru un intonācijām, par skaņu vēs-
turi.12 Diemžēl padome, balsojot ar vienas 
balss pārsvaru — septiņi par grāda piešķir-
šanu, astoņi pret to — ir noraidījusi doktora 
grāda piešķiršanu J. Endzelīnam.13

Pēc pieciem gadiem, 1912. g. 4. mar-
tā, J. Endzelīns Pēterburgas universitātes 
Vēstures un filoloģijas fakultātes pado-
mē veiksmīgi aizstāvēja jau citu darbu — 
“Славяно-балтийские этюды ” — un ieguva 
salīdzināmās valodniecības doktora grādu.14 
Šo J. Endzelīna darbu atkal vērtēja profesors 
J. Boduēns de Kurtenē, kā arī profesors Alek-
sejs Šahmatovs (Шахматов), viņu recenzijās 
analizēti ne vien disertācijas plusi un mīnusi, 
bet arī apspriesta slāvu un baltu valodu at-
tieksmju problēma.15 Iegūtais doktora grāds 
deva J. Endzelīnam tiesības ieņemt Harkovas 
universitātē profesora amatu. Pirms tam, no 

    “.. salīdzinošā valodniecība ir    
pateicību parādā autoram, ar viņa 
darbu baltoloģija no šī laika ieņems 
savu pienācīgo vietu salīdzinošās 
valodniecības disciplīnu vidū.”

 
  N. van Wijk 
           1924
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1909. līdz 1911. g., viņš strādāja maz ap-
maksātajā privātdocenta amatā.

“Lettische Grammatik” un 
“Lettisches Lesebuch”:  
izdošana un atsauksmes 

Baltistiem, protams, zināms, ka J. En-
dzelīna kapitāldarbs “Lettische Gramma-
tik”16 ir ne tikai latviešu valodas zinātniskā 
gramatika, bet arī baltu valodu salīdzināmā 
gramatika, kas atnesa tās autoram izcilākā 
baltologa laurus, bet par tulkojumu latviešu 
valodā17 — arī Ļeņina prēmiju 1958. g. Taču 
šī darba tapšanas vēsture un vērtējumi ir  
mazzināmi. 

“Lettische Grammatik” J. Endzelīns iz-
strādāja Harkovā pēc Getingenes grāmatu 
apgāda “Vandenhoeck & Ruprecht“ uzaicinā-
juma sērijai “Indogermanische Bibliothek”.18 

 Gandrīz pabeigtu gramatikas manuskrip-
tu profesors pārveda dzimtenē, kad 1920. g. 
26. maijā kopā ar ģimeni (sievu Vilhelmīni Jo-
hannu Faniju, trīspadsmitgadīgo meitu Melitu 
un vienpadsmitgadīgo dēlu Lūciju), Pirmā pa-
saules kara bēgļiem un ķīlniekiem vilcienā no 
Padomju Krievijas sasniedza Latvijas robežu. 
Kazaņas universitātes profesors Juris Plāķis, 
vēlākais J. Endzelīna kolēģis Latvijas Univer-
sitātē, kas arī brauca ar šo vilcienu, atmiņās 
ir spilgti aprakstījis izjūtas un notikumus pie 
robežas: “Ieraugot latviešus, apraudājāmies. 
(..) Mūs sešus cilvēkus, to starpā arī Endze-
līnu un advokātu Vanagu, dakteri Putniņu no 
Harkovas, aizturēja par ķīlniekiem, kamēr 
pienāks no Latvijas apmaināmie komunisti. 
(..) Citus pasažierus pārlaida pār laipu Latvi-
jā, bet mūs aizturēja. (..) aizveda atpakaļ uz 
Sebežu, kamēr citi, arī mūsu ģimenes, varēja 
braukt uz Latviju. (..) Sebežā novietoja mūs 
kādā mājā un apgādāja ar pārtiku, cik nu tas 
še bija iespējams. Tā te dzīvojām veselu ne-
dēļu (..) un gājām katru dienu pie lielinieku 
pārvaldes un apvaicājāmies, kad mūs vedīs 
uz Latviju un apmainīs ar lieliniekiem. (..) 
Beidzot tad kādu rītu agri mūs sēdināja zirgos 
un aizveda uz staciju, kur lielinieku ķīlnieki 

bija pretīm. Tā laimīgi tikām pāri par robežu 
un nonācām Latvijā.”19

Jaunās Latvijas Augstskolas (no 1923. 
g. Universitātes) Organizācijas padome  
1920. g. 2. jūnija sēdē jau varēja sveikt 
sengaidītos akadēmiskās saimes locekļus — 
profesoru J. Endzelīnu un docentu J. Plāķi.20 
J. Endzelīns, pateikdamies par apsveikumu, 
solīja ziedot Latvijas Augstskolai savus spē-
kus, cerēdams, ka tie viņu neatstās. J. En-
dzelīnam tolaik bija četrdesmit septiņi gadi.

“Lettische Grammatik” 862 lappušu 
lielā manuskripta rediģēšana bija viens no  
J. Endzelīna neatliekamajiem darbiem Lat-
vijā. Pēc rediģēšanas to vairāk nekā gadu 
iespieda Karla Vintera grāmatu apgāda dru-
kātavā Darmštatē, Vācijā (sk. grāmatas pasi), 
nevis Leipcigā, kā 1938. g. ir rakstījis Ernests 
Blese21, ne arī Rīgā, kā vēstī interneta resursi, 
piem., Wikipedia. Anša Gulbja apgāds Rīgā 
bija “Kommissionsverlag”, t. i., starpniekap-
gāds. Pēc tam notika korektūru lasīšana, kurā 
piedalījās arī baltu filoloģijas studente Edīte 
Hauzenberga un valodniece Anna Ābele. Bei-
dzot 1922. g. decembrī “Lettische Gramma-
tik” bija nodrukāta.

Pirms tam 1922. g. vasarā Heidelbergā, 
arī sērijā “Indogermanische Bibliothek”, tās 
mācību un rokasgrāmatu kolekcijā (Samm-
lung indogermanischer Lehr- und Handbü-
cher), jau bija iznākusi J. Endzelīna sagata-
votā “Lettisches Lesebuch”22. Nepilnīgs un 
neprecīzs šīs grāmatas satura raksturojums 
ceļo internetā: “(..) “Latviešu lasāmgrāmata” 
(vācu valodā), kur dots pārskats par latvie-
šu valodas izloksnēm līdz ar tekstu parau-
giem”23. Tas pārceļo arī uz iespiestiem dar-
biem, piem.: 

“1922 [. gadā] vācu valodā iznāca “Lettis-
ches Lesebuch”, kur aprakstītas latviešu valo-
das izloksnes, doti tekstu paraugi.”24 Izlokšņu 
teksti ir tikai ceturtā daļa (51 lappuse) no 
grāmatas 206 lappusēm. Jau grāmatas no-
saukuma apakšvirsraksts — “Grammatische 
und metrische Vorbemerkungen, Texte und 
Glossar” — rāda tās satura apjomu, un pat 
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vienkārša grāmatas pārlapošana to apliecina. 
Grāmatas pirmajā daļā (20 lpp.) J. Endze-
līns kodolīgi raksturo latviešu valodas skaņu 
sistēmu, nominālo vārddarināšanu, nomenu 
un pronomenu, arī darbības vārdu locīša-
nu, apstākļa vārdus un prievārdus, kā arī 
latviešu tautasdziesmu pantmēru un ritmu. 
Tālāk seko teksti: tautasdziesmas (17 lpp.), 
pasakas (16 lpp.), modernā daiļliteratūra — 
proza un dzeja (18 lpp.), zinātniskā proza  
(3 lpp.), tad izlokšņu teksti (51 lpp.), lielā-
kajai daļai no tiem ir pievienotas piezīmes 
vidēji vienā vai divās rindiņās, bet ziņas par  
dialektu kopumā dotas vienā rindkopā, un bei-
dzot — pāris tekstu, kas raksturo divas latvie-
šu rakstu tradīcijas (augšzemnieku teksts un  
G. Manceļa Postillas teksts). Lai tekstus varē-
tu lasīt, pievienots glosārijs (42 lpp.).

“Lettische Grammatik” un “Lettisches Le-
sebuch” savās atsauksmēs 1922., 1923. un 
1924. g. cildināja ievērojami Eiropas valod-
nieki: Lietuvā Kazimiers Būga (Būga), Vāci-
jā Eduards Hermanis (Hermann), Reinholds 
Trautmanis (Trautmann) un Jurģis Ģerulis 
(Gerullis), Francijā Antuāns Meijē (Meillet), 
Šveicē Makss Nīdermanis (Niedermann) un 
Nīderlandē Nikolass van Veiks (van Wijk) un 
arī kolēģi Latvijā ( Āronu Matīss, Ernests Ble-
se, Jānis Kauliņš) u. c. 

Piem., Leidenes universitātes profesors 
un Holandes ZA loceklis Nikolass van  Veiks 
“Lettische Grammatik” nozīmi baltoloģijā rak-
sturoja šādi: “Baltoloģijā un salīdzinošā indo-
ģermānistikā tik svarīgai leišu valodai nav 
nevienas modernas, nevienas zinātniskas, 
salīdzinošas un vēsturiskas gramatikas; un 
kamēr tādas nav, Endzelīna Latviešu Grama-
tika ir svarīgākais līdzeklis pie leišu un baltu 
valodu salīdzinošām studijām vispāri.”25 “Un 
salīdzinošā valodniecība ir ne mazāk pateicī-
bu parādā autoram, ar kura darbu baltoloģija, 
sākot no šī laika, ieņems savu pienācīgo vietu 
salīdzinošai  valodniecībai piekrītošo disciplī-
nu vidū.”26 

Taču citāds viedoklis par “Lettische Gram-
matik” iznākšanu bija Latvijas 1. Saeimas 

Izglītības komisijai, kas uzskatīja, kā ziņots 
presē, par “nelabvēlīgu parādību, ka prof. 
Endzelīns, izdodams latviešu gramatiku vācu 
valodā par valsts naudu, uz vākiem vācu 
valodā uzrakstījis ar trekniem burtiem: No 
Chaŗkovas universitātes prof. Endzelīna, bet 
ar maziem burtiem: tagadējā prof. Rīgā”.27 

Kas bija šīs Izglītības komisijas sastāvā? 
Trīspadsmit deputāti no septiņām partijām, 
starp viņiem arī daži izglītības un zinātnes 
darbinieki, piem., LU rektors Ernests Fels-
bergs, pedagogs un Rīgas domes priekšsē-
dētājs Kārlis Dēķens. Protams, prof. J. En-
dzelīns nevarēja pacietīgi pieņemt politiķu 
nepamatoto un paviršo sava lielā darba vērtē-
jumu, tāpēc atklātā vēstulē komentēja viņam 
izteiktos pārmetumus. “Pirmkārt, es neesmu 
nei kādu lūdzis izdot manu gramatiku — par 
valsts naudu, nei valdībai to piedāvājis izdo-
šanai par valsts naudu, bet tikai ar pateicību 
atļāvis to izdot — un pie tam bez jebkādiem 
noteikumiem. (..) Vāciski nu mana gramatika 
tiešām sarakstīta (un ja nu visa grāmata bija 
vāciski rakstīta, tad taču laikam arī uz vākiem 
bija jāraksta vāciski).”28

Gramatika rakstīta vāciski, jo ietilpa 
sērijā “Indogermanische Bibliothek”, ko iz-
deva vācu grāmatu apgāds. Turklāt arī “(..) 
latviešu firmas toreiz nebūtu varējušas tik 
plašu darbu izdot, un, latviešu valodā sa-
rakstīts, tas ārzemēs paliktu gandrīz ne-
pazīstams”.29 Par to, ka nepamatots ir arī 
otrs pārmetums prof. J. Endzelīnam, katrs 
var pārliecināties pats — grāmatas titullapā 
vārdi “ehemals an der Charkower Universi-
tät, derzeit in Riga” ir iespiesti ar v i e n a  
lieluma burtiem. Aizskartais J. Endzelīns 
rakstīja: “Tātad Saeimas izglītības komisija, 
kas taču laikam par savām sēdēm ar dabū 
valsts naudu, ir nodarbojusies ne ar “nelab-
vēlīgu” jeb “nevēlamu”, bet ar neesošu, sa-
melotu parādību, un šāda parādība tiešām 
ir “nevēlama”.”30

Dzejnieks Edvarts Virza uzbrukumus prof. 
J. Endzelīnam nosauca par paviršo nacio-
nālismu un atgādināja tā “varoņiem”, ka ar  
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Endzelīna “Latviešu gramatiku” “latviešu va-
loda top par pētīšanas priekšmetu pasaules 
augstskolās. Tāds ir prof. Endzeliņa nacio-
nālais varoņdarbs, kuru cienīt ir nacionāls 
pienākums. Šis godājamais profesors ir do-
mājams arī bez mūsu augstskolas, bet mūsu 
augstskola bez viņa nava domājama”.31

“Latviešu valodas vārdnīca”: 
zināmais un mazzināmais 

Baltistiem zināms arī otrs J. Endzelīna 
kapitāldarbs “Latviešu valodas vārdnīca”32, 
Kārļa Mīlenbaha iesāktā, J. Endzelīna un  
E. Hauzenbergas pabeigtā, talciniekiem,  
galvenokārt, Rīgas Latviešu biedrības (turp-
māk — RLB) Valodniecības nodaļas sēžu 
dalībniekiem, palīdzot. Taču lielākā daļa va-
lodnieku, pat K. Mīlenbaha pētnieki, nav re-
dzējuši K. Mīlenbaha atstāto manuskriptu, ko 
1921. g. rudenī no Izglītības ministrijas sa-
ņēma J. Endzelīns, un nezina, cik liels darbs 
bija vēl jāiegulda vārdnīcas rediģēšanā, papil-
dināšanā un pabeigšanā. Par šo darbu J. En-
dzelīns ir rakstījis vārdnīcas priekšvārdos un 
galavārdos, un to rāda vārdnīcas manuskripta 
daļas, kas glabājas Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā 
Latviešu valodniecības rokrakstu fondā, kā 
arī Rakstniecības un mūzikas muzeja Krāju-
ma Raiņa kolekcijā. 

Savukārt Latvijas Valsts vēstures arhī-
va dokumenti: akts un līgums, ko noslēgusi  
Izglītības ministrija ar Mīlenbaha dēliem, 
liecina33, ka J. Endzelīns saņēma ap 15 tūk-
stoš lapaspusēm, nevis 150  tūkstoš lappu-
ses, kā raksta Ina Druviete savā grāmatā par  
K. Mīlenbahu34 un stāsta intervijā “Lauku 
Avīzei”35, apgalvojot, ka K. Mīlenbahs “uz-
rakstījis trīs no “Latviešu valodas vārdnīcas” 
četriem sējumiem”.36  

J. Endzelīns un E. Hauzenberga strādāja 
ar saņemto manuskriptu, sākot ar tā pirmo 
lappusi, nevis tikai pēc vārda “patumšs”. 
Daļu pēc “patumšs” sarakstīja E. Hauzenber-
ga. “Viņas vārds, ja vien viņa pati to vēlētos, 
būtu minams uz šā darba titullapas blakus 

manējam,” tā rakstījis J. Endzelīns vārdnīcas 
gala vārdos.37   

K. Mīlenbaha sākotnējā programma vei-
dot latviešu–vācu leksikonu (tulkojošo vārd-
nīcu) turpmākajā kopdarbā pārauga savas 
robežas, un J. Endzelīna vadībā tika radīta 
unikālā un pilnīgākā latviešu valodas vārdnī-
ca. Tās ietilpība mērāma ne vien ar šķirkļu 
skaitu (4 sējumu 3800 lappusēs apmēram 
100 tūkstoši šķirkļu), kas joprojām latviešu 
leksikogrāfijā ir nepārspēts, bet vēl vairāk ar 
avotu plašumu un dziļumu, ar vārdu kom-
pleksu aprakstu.

Pirmkārt, J. Endzelīns vēlējās vārdnīcā  
iekļaut tikai īstu “latviešu mantu”, t. i., atteik-
ties no svešvārdiem un jaunvārdiem, kas nav 
vēl ieviesušies tautas valodā. Otrkārt, viņš uz-
skatīja, ka vārdnīcā nav jābūt nekam liekam. 

J. Endzelīns un E. Hauzenberga papil-
dināja manuskriptu ne tikai ar vārdu cilmes 
skaidrojumiem, par ko liecina gandrīz katra 
lappuse ar K. Mīlenbaha, E. Hauzenbergas 
un J. Endzelīna rokrakstiem. 

Vārdnīcas pirmā burtnīca iznāca 1923. g.,  
bet pēdējā, t. i., četrdesmit piektā, —  
1932. g. Šajā laikā viedoklis par iznākuša-
jām burtnīcām vai arī par visu vārdnīcu iz-
skanēja 40 atsauksmēs Latvijā, Lietuvā, 
Vācijā un Francijā.38 To autori atzina, ka šī 
vārdnīca ir piemineklis latviešu valodai, darbs 
ar mūžīgu vērtību, viens no lielākiem nacio-
nālās kultūras sasniegumiem un arī lielisks 
materiālu krājums starptautiskajai zinātnei. 
Ne velti Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīca ir 
iekļauta  21. gs. Latvijas kultūras kanona vēr-
tību sarakstā.

Administratīvā un  
sabiedriskā darbība 

1920. g. jūnijā profesors J. Endzelīns 
uzsāka ļoti intensīvu un produktīvu adminis-
tratīvi organizatorisko darbību jaundibinātajā 
Latvijas Augstskolā, vēlākajā — Universitātē. 
Tās pirmajā gadadienā, 1920. g. 28. septem-
brī, J. Endzelīns laikrakstā “Latvijas Vēstne-
sis”39 par mācībspēku uzdevumiem rakstīja: 
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“Kādus mērķus tad lai nu spraužamies  
mēs, augstskolas darbinieki? Tas ir, bez stin-
gri zinātniskiem, jo, ka tādiem vajaga būt, 
tas saprotams pats par sevi, un kas necenšas 
zinātni kauču drusku uz priekšu pavirzīt, tas 
mūsu vidū neder. Bet neder mums arī aprobe-
žoties un apmierināties vienīgi ar savu zināt-
nisko darbību. Mūsu augstskola dos turpmāk 
mazākais lielāko daļu atklātības darbinieku. 
Un tos mums vajaga ne tikai mācīt, bet arī 
audzināt.”40 

Pārsteidz, cik aktīvi un produktīvi tūliņ pēc 
ierašanās Latvijā 1920. g. prof. J. Endzelīns 
darbojās augstskolas administratīvi organiza-
toriskajā izveidē un tālākā  attīstīšanā. Šajā 
ziņā arhīvu materiāli liek koriģēt mūsdienu 
sabiedrībā izplatīto priekšstatu par Endzelī-
nu tikai kā pētījumos noslēgušos zinātnieku.

Jau 1920. g. 12. jūnijā J. Endzelīns tika 
ievēlēts un 21. jūnijā Ministru Kabinetā ap-
stiprināts par Valodnieciski filozofiskās fa-
kultātes dekānu. Tolaik tā bija trešā lielākā 
fakultāte aiz Juridiski ekonomiskās un Me-
dicīnas fakultātes, tajā darbojās četras —  
Valodniecības, Filozofijas, Vēstures un Pe-
dagoģijas — nodaļas. Pirmajā mācību gadā 
izmantoto vispārīgo studiju plānu J. Endzelī-
na vadības laikā sāka sīkāk izstrādāt un in-
dividualizēt pa nodaļām. Rezultātā 1921. g.  
mainījās arī fakultātes struktūra: sākotnē-
jo četru vietā darbu uzsāka sešas — Baltu 
filoloģijas, Klasiskās filoloģijas, Romāņu un 
ģermāņu filoloģijas, Filozofijas, Vēstures un 
Pedagoģijas — nodaļas. 1920./21. mācību 
gadā J. Endzelīns izveidoja pasaules univer-
sitātēs pirmo baltu filoloģijas nodaļu, nevis 
tikai “palīdzēja izveidot”, kā vēstī www.liis.
lv/latval/literval/endzelins.htm un arī en-
ciklopēdija “Valodniecība Latvijā: fakti un 
biogrāfijas”. 

1920. g. 18. septembrī fakultātē tika 
apspriesta tās nosaukuma maiņa. Par J. En-
dzelīna ierosināto “Filoloģijas un filozofijas 
fakultāte” nobalsoja astoņi no vienpadsmit 
sēdes dalībniekiem.41 1921. g. janvārī šo 
nosaukumu sāka lietot oficiāli. J. Endzelīns 

par fakultātes dekānu atkārtoti tika ievēlēts 
arī vēl nākamajiem diviem — 1921./22. un 
1922./23. — mācību gadiem. Šajā laikā tur-
pinājās nodaļu mācību plānu izveide dziļumā 
un plašumā. Protams, J. Endzelīns pats īpašu 
uzmanību veltīja savam lolojumam — Baltu 
filoloģijas nodaļai. Taču dekāna rūpju lokā 
bija visa fakultāte un daudzi grūti jautājumi, 
piem., mācībspēku trūkums, mācību valodas 
problēma, mācībspēku atalgojums, studentu 
kontingents un fakultātes absolventu darbā 
iekārtošanās problēmas. J. Endzelīns tos ri-
sināja atbilstoši savam raksturam: bez kom-
promisiem, pašpārliecināti, nelokāmi, bieži 
konfliktēdams gan ar Universitātes vadību 
(rektoru prof. E. Felsbergu, Universitātes pa-
domi un Dekānu padomi), gan ar citu fakul-
tāšu mācībspēkiem. Piem., 1921. g. vasarā  
J. Endzelīns savas fakultātes labā neatkarīgi 
no Universitātes padomes griezās pie izglītības 
ministra un panāca, ka humanitāro fakultāšu 
mācībspēkiem tika noteiktas nedēļā sešas ob-
ligātās lekciju stundas, bet tehnisko fakultāšu 
docētājiem — astoņas stundas (pārējās tika 
apmaksātas pēc virsstundu tarifa).42

Pēc J. Endzelīna ierosmes tika rīkotas 
ievērojamu Eiropas valodnieku vieslekcijas. 
Piem., jau 1920. g. oktobra sākumā sešas 
lekcijas vācu valodā par somu nacionālo kul-
tūru nolasīja Helsinku universitātes profesors, 
slāvists un baltists Josepi Mikola (Mikkola). 
1922. g. oktobrī ar četrām lekcijām franču 
valodā viesojās izcilais indoeiropeists no Pa-
rīzes Antuāns Meijē  (Meillet). Viņš analizē-
ja radniecības vārdus indoeiropiešu valodās, 
aizguvumus latīņu valodā, kā arī raksturoja 
franču valodu kā kultūras valodu.  

Lai pulcētu vienotai darbībai fakultātes 
valodniecības, literatūrzinātnes un folklo-
ristikas docētājus, pētniekus un studentus, 
kā arī interesentus ārpus augstskolas, pēc 
J. Endzelīna ierosmes 1920. g. septembrī 
un oktobrī tika nodibināta Filologu biedrī-
ba. Profesors pats arī izstrādāja tās statūtu 
projektu un tika ievēlēts par valdes priekš-
nieku no 1920. līdz 1923. g., bet pēc tam 
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vadīja biedrību pārmaiņus ar prof. P. Šmitu 
(vienu mācību gadu — J. Endzelīns, otru — 
P. Šmits). Toties redaktors krājuma “Filologu 
biedrības raksti” (1921–1940) visiem div-
desmit sējumiem bija prof. J. Endzelīns. Viņš 
aktīvi darbojās arī LU Zinātnisko rakstu, kā 
toreiz sauca, annāļu, dibināšanā 1920. g. 
beigās un bija to pirmais redaktors.

1922. g. 13. oktobrī J. Endzelīns atjau-
noja RLB Valodniecības nodaļas darbību un 
vadīja to līdz tās slēgšanai 1940. g., sāko-
ties padomju okupācijai. Šīs nodaļas sēžu 
dalībnieki katru nedēļu ceturtdienās palīdzēja  
J. Endzelīnam sagatavot izdošanai K. Mīlen-
baha iesākto Latviešu valodas vārdnīcu. Vārdi 
sāka nākt uz RLB Valodniecības nodaļu. Sēžu 
dalībnieki tās jokojoties sauca par valodas 
parlamentu, kur visa Latvija runā. Viens no 
šiem apmēram divsimt “parlamentāriešiem”, 
Rīgas 1. ģimnāzijas skolotājs Kārlis Rinkužs 
pateicībā ir rakstījis: “Ja mūsu dzīvei nebūtu 

nekādas nozīmes, tad piedalīšanās šais vār-
du talkās jau arī ir kaut kas. Par katru var 
teikt: “Viņš Latviešu valodas vārdnīcai ir devis 
vārdiņus.”43 Bet K. Rinkuža audzēknis Valde-
mārs Ancītis atcerējās: “(..) jutos tik svinīgi kā 
baznīcā. Endzelīns, sēdēdams mums visiem 
priekšā uz paaugstinājuma, cilāja citu pēc 
citas mazas lapiņas, tās no vienas kaudzītes 
pārlikdams otrā, bet viņam līdzās — pa labo 
roku — sēdēja Pēteris Ozoliņš-Ramizars un 
to, kas tika pateikts, cītīgi pierakstīja.”44 

J. Endzelīns juta valodas dzīvību, zināja 
tās likumus un noslēpumus, tāpēc varēja at-
bildēt uz savu “parlamentāriešu” daudzajiem 
jautājumiem par latviešu valodas lietojuma 
praksi. Šie jautājumi tika iztirzāti RLB Va-
lodniecības nodaļas sēdēs pēc K. Mīlenba-
ha Latviešu valodas vārdnīcas pamatsējumu 
pabeigšanas, sākot ar 1933. g. 10. janvāri. 
Šīs sēdes par ārkārtīgi interesantām atzi-
na to dalībnieki, īpaši skolotāji. “Profesors  

J. Endzelīns ar LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentiem un docētājiem  
1925.gadā  (V. Rīdzenieka foto)
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izaudzināja vairākas latviešu valodas skolotāju  
paaudzes, kas savukārt tīrās valodas bagā-
tības nodeva saviem audzēkņiem. Mēs, sko-
lotāji, kas bijām izklīduši pa visu Latviju, ie-
braucot Rīgā uz kādu semināru vai kursiem, 
sarunājām pa pieci seši kopā un apciemojām 
savu Skolotāju.” Tā novērtējusi profesora 
devumu skolotāja Irma Indāne.45 Pēc vai-
rākiem gadu desmitiem, 2001. un 2002. 
g., “Profesora J. Endzelīna atbildes” resp. 
RLB Valodniecības nodaļas sēžu protokolus 
(1933–1942) ir publicējis akadēmiskās or-
ganizācijas “Ramave” apgāds.46  

1935. g. pēc J. Endzelīna ierosmes tika 
nodibināta Valodas krātuve, no tās 1946. g. 
izauga Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras 
institūta Valodas daļa un Vārdnīcu sektors.

Būdams fakultātes dekāns, prof. J. En-
dzelīns bija Augstskolas Organizācijas pado-
mes (vēlākās Universitātes padomes) loceklis 
no 1920. g. 2. jūnija līdz 1923. g. 6. jūni-
jam. Bija sabiedriski aktīvs, ar savu neatka-
rīgu un bieži arī negrozāmu viedokli. Piem., 
1920. g. 29. jūnija sēdes protokolā lasām: 

“Prof. Endzeliņš ņem vārdu ārpus dienas 
kārtības un aizrāda, ka šinī momentā, kur 
Satversmes sapulcē [resp. Saeimā — S.K.] 
apspriež robežu jautājumu ar Igauniju, mēs 
nevaram noskatīties vienaldzīgi uz to, ka at-
dala no Latvijas viņai vēsturiski piederošas 
pilsētas un zemi un tur Latvijas pavalstniekus 
nodod svešas valsts pavalstniecībā. Mums 
vajadzētu šai lietā pieņemt noteiktu stāvokli, 
par ko darīt zināmu Izglītības ministrim, kurš 
šo Organizācijas padomes lēmumu lai tālāk 
virza pēc piederības.”47 Šo iesniegumu robe-
žu jautājumā Satversmes sapulcei un valdībai 
arī sagatavoja J. Endzelīns kopā ar Voldemā-
ru Maldoni un Sprici Paegli. 

Profesors, protams, bija ļoti aktīvs LU Sat-
versmes teksta un daudzu citu jautājumu ap-
spriešanā, piem., par Universitātes, t. i., hu-
manitāro studiju šķiršanu no Politehnikas jeb 
tehnisko priekšmetu studijām, par nosauku-
mu “žīds” un “ebrejs”, par docēšanu latviešu 
valodā, par līguma noslēgšanu ar Krieviju, lai 
latvieši  no Ukrainas  varētu atgriezties mā-
jās, pat par akadēmiskajiem tējas vakariem.

J.Endzelīna māja LU mācībspēku vasaras kolonijā Koknesē
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Diemžēl pēc dekāna pilnvaru nolikšanas 
J. Endzelīns vairs nebija Universitātes pado-
mes loceklis un nekādus citus administratīvus 
amatus neieņēma, arī Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes sēdēs piedalījās reti. Lasot šo sēžu 
protokolus un skatot fotoattēlus, neatkāpjas 
jautājums: “Bet kur profesors J. Endzelīns?”

J. Endzelīns pedagoģiskajā darbā
Galvenie J. Endzelīna divdesmitajos un 

trīsdesmitajos gados docētie kursi bija šādi 
(iekavās norādīts stundu skaits nedēļā): bal-
tu valodu salīdzināmā gramatika (3), semi-
nārs baltu valodās (2), latviešu valodas zi-
nātniskā gramatika, kurā ietilpa arī valodas 
vēsture un dialektoloģija (2), sanskrita teksti 
(2), ģermāņu pirmvaloda (2), senislandiešu 
teksti (2 vai 1). Dažus kursus profesors do-
cēja tikai vienā mācību gadā: latviešu valo-
das propedeitisko kursu (3) — 1920./21., 
Plauta “Mostellaria” (1) — 1923./24., 
sensakšu valodu (2) — 1924./25., vidus-
lejsvācu valodu (2) — 1928./29., senirāņu 
tekstus (1) — 1929./30., senlejsvācu valodu 
(2) — 1937./38., Tacita “Germania” (1) — 
1938./39. mācību gadā. 

Baltu valodu salīdzināmā gramatika un 
Latviešu valodas zinātniskā gramatika bija 
Baltu filoloģijas nodaļas un J. Endzelīna pe-
dagoģiskā darba stūrakmeņi. Tie ieņēma 
nedēļas slodzes pirmo pozīciju. Parasti vie-
nā mācību gadā profesors docēja vienu no 
tiem, nākamajā — otru, un šādā ritmā līdz  
1940. g. rudenim. Savukārt otrā pozīcija 
arvien piederēja semināram vai praktiska-
jiem darbiem baltu valodās. Kā trešais mai-
nīgais  lielums katru gadu pievienojās kāds 
no pārējiem iepriekš nosauktajiem kursiem.  
Šī kārtība vēl nepastāvēja 1920./21. mācī-
bu gadā, J. Endzelīnam uzsākot pedagoģisko 
darbu  Latvijā. Profesora docēto kursu trijotni 
tad veidoja latviešu valodas propedeitiskais 
kurss, slāvu valodu salīdzināmā gramatika 
un ģermāņu pirmvaloda.

Jau pieminētie interneta resursi (www.
liis.lv/latval/literval/endzelins.htm) un en-

ciklopēdija “Valodniecība Latvijā” “pieraks-
ta” J. Endzelīna pedagoģiskajai slodzei līdz  
1940. g. arī kursu “Ievads baltu filoloģijā” 
un leišu valodas zinātnisko kursu. Kā rāda 
kopš 1921. g. pavasara izdotās ikgadē-
jās brošūras “Latvijas Universitātes lekci-
ju un praktisko darbu saraksts” un Latvijas 
Valsts vēstures arhīva materiāli48, ievadu 
baltu filoloģijā J. Endzelīns sāka docēt ti-
kai 1940. g., no 1920. g. līdz savai nāvei  
1938. g. to docēja prof. P. Šmits, savukārt 
leišu valodas zinātnisko kursu docēja prof.  
J. Plāķis.   

Studentus pārsteidza profesora milzīgās 
zināšanas un ģeniālā atmiņa. Liela daļa klau-
sītāju sajuta salīdzināmās gramatikas zināt-
nisko pievilcību, izsekojot, kā skaņas un for-
mas valodas vēsturiskajā attīstībā pakļaujas 
stingriem likumiem. Savukārt J. Endzelīna 
vadīto semināru nodarbībās, analizējot sen-
prūšu, lietuviešu, latviešu vai sanskrita rakstu 
pieminekļu valodu, studentiem bija jāpūlas 
vārdu formas raksturot precīzi. Uz pieļauta-
jām kļūdām prof. J. Endzelīns reaģēja tūliņ, 
asi un bargi, un arī pamatīgi izskaidroja ana-
lizējamā teksta formas. 

20. un 30. gados uz Latvijas Universitāti 
mācīties pie prof. J. Endzelīna brauca ārzemju 
valodnieki: 1935.–1937. g. Petrs Joniks (Jo-
nikas) no Lietuvas, arī Jons Kabelka (Kabelka) 
1939.–1941. g., no Somijas Valentīns Kipar-
skis (Kiparsky) 1935.–1938. g., no Norvēģi-
jas Kristiāns Stangs (Stang) 1936. g. Ar Čehi-
jas Zinātņu akadēmijas prezidenta un Prāgas 
universitātes profesora Josefa Zubatija (Zu-
baty) gādību no 1924. g. 1. jūlija līdz 1927. 
g. 1. jūlijam baltu valodas Rīgā studēja un arī 
mācīja čehu valodu Vāclavs Čiharžs (Čihař ).

Katru gadu profesors strādāja uzņemša-
nas pārbaudījumos latviešu valodā un latīņu  
valodā, baltu filoloģijas gala jeb valsts eksā-
menos, recenzēja kandidātu, t.i., studiju no-
beiguma darbus, studentu  zinātniskos dar-
bus, kas pretendēja uz godalgām.      

Maz zināms par J. Endzelīna nodo-
miem un notikumiem Latvijas Universitātē  
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1926. g. pavasara semestrī. Karalauču 
(Kēnigsbergas) universitāte bija ievēlējusi  
J. Endzelīnu par pirmo (primo loco) kandi-
dātu valodniecības profesūrai.49 To uzzinā-
juši, Latvijas Universitātes dažādu fakultāšu 
un nodaļu studenti, galvenokārt baltisti un 
ģermānisti, satraukti iesniedza toreizējam 
Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekānam 
profesoram Arnoldam Spekem lūgumu darīt 
visu iespējamo, lai saistītu prof. J. Endzelīnu 
pie Latvijas Universitātes. Šo lūgumu ir pa-
rakstījuši 610 studenti.50 Piem., sestā šajā 
parakstu rindā ir baltu filoloģijas nodaļas 
studente Zenta Mauriņa, Alvils Augstkalns — 
divdesmitais.  

Universitātes padomes, Dekānu pado-
mes, Filoloģijas un filozofijas fakultātes pro-
tokolos šīs vēstules sakarā vien atrodams 
lēmums uzdot dekānam lūgt J. Endzelīnu 
palikt Latvijā. Un profesors palika dzimtenē 
līdz mūža pēdējai stundai 1961. g. 1. jūlijā.

Atzinība pasaulē un Latvijā
 Augstu novērtējot J. Endzelīna devumu 

salīdzināmi vēsturiskajā valodniecībā, jau līdz 
1940. g. ļoti daudzas zinātņu akadēmijas, 
universitātes un zinātniskās biedrības ievēlēja 
viņu par savu ārzemju locekli, goda biedru vai 
goda doktoru, korespondētājlocekli vai īsteno 
locekli, piem., Čehijas Zinātņu un mākslas 
akadēmija par ārzemju locekli (1925), Ge-
tingenes Zinātņu biedrība par korespondē-
tājbiedru (1926), PSRS Zinātņu akadēmija 
par korespondētājlocekli (1928), Upsalas 
universitāte par goda doktoru (1932). Lai 
uzskaitītu visus J. Endzelīna pagodinājumus 
un apbalvojumus, būtu vajadzīgas pāris lap-
puses.51 Interesanti, ka no piešķirtajiem cit-
zemju ordeņiem J. Endzelīns vēlējās nēsāt 
tikai 1933. g. saņemto Čehoslovākijas Baltā 
lauvas ordeni un atbilstoši valsts protokolam 
lūdzis LU rektoru izgādāt Valsts Prezidenta 
atļauju.52 Kāpēc?

Arī Latvijas valsts apliecināja savu atzinī-
bu, 1926. g. piešķirot Triju Zvaigžņu ordeņa 
3. šķiru53. Kā rakstīts avīzē “Students”, no 

divdesmit toreiz apbalvotajiem LU docētā-
jiem trīs (J. Endzelīns, K. Kundziņš, P. Den-
fers) paziņoja Ordeņa domei par atteikšanos 
no apbalvojuma dažādu iemeslu dēļ.54 Vē-
lāk, 1939. g., J. Endzelīns saņēma prestižo 
Tēvzemes balvu. 

LU Filoloģijas un filozofijas fakultāte 
1929. g. 6. septembrī ierosināja piešķirt  
J. Endzelīnam LU goda doktora (Dr. h. c.) ti-
tulu, bet viņš neatļāva šo ierosinājumu tālāk 
virzīt.55 Kāpēc? Droši vien piedzīvoto aizvai-
nojumu dēļ.

Akadēmiskajā sabiedrībā maz zināms arī 
par J. Endzelīna godināšanu viņa 60. dzim-
šanas dienā 1933. g. 22. februārī. Eiropas 
baltisti sagatavoja divus viņam veltītus izde-
vumus: Itālijā iznākošā žurnāla “Studi Balti-
ci” 3. sējumu56 un Lietuvā izdotā “Archivum 
Philologicum” 4. sējumu57, bet LU studenti 
veltīja profesoram rakstu krājumu “Filoloģi-
jas materiāli”58. Diemžēl uz fakultātes sarī-
koto jubilejas svinīgo sēdi LU aulā (tagadējā 
Mazajā aulā) 22. februārī jubilārs neieradās, 
iepriekš rakstiski fakultātei paziņojis, ka no-
domātā svinīgā sēde neharmonizē ar fakultā-
tē piedzīvoto.59 Toties sēde ar jubilāra pieda-
līšanos notika 1933. g. 10. oktobrī, kad Rīgā 
ieradās baltistikas žurnāla “Studi Baltici” 
redaktors profesors Džakomo Devoto (Giaco-
mo Devoto, 1897–1974), lai pasniegtu prof. 
J. Endzelīnam viņa 60. dzimšanas dienai 
veltīto žurnāla 3. sējumu ar divdesmit divu 
izcilu Eiropas zinātnieku rakstiem itāliešu, 
franču un vācu valodā.60 Profesors Dž. De-
voto uzrunā prof. J. Endzelīnam itāliešu valo-
dā apliecināja, ka jubilāra darbi ir un paliks 
fundamentāli avoti ikvienam pētniekam, kas 
nodarbojas ar lingvistiku vai indoeiropiešu 
senatni.61 

J. Endzelīns komandējumos  
un mājās

J. Endzelīns nebija nasks zinātniskos ko-
mandējumos braucējs un konferenču vai kon-
gresu dalībnieks. 20. un 30. gados viņš pie-
dalījās tikai trīs starptautiskos kongresos62: 
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1923. g. rudenī Minsterē filologu kongresā, 
1928. g. pavasarī Hāgā Pirmajā starptautis-
kajā lingvistu kongresā un 1929. g. rudenī 
Pirmajā starptautiskajā slāvistu kongresā 
Prāgā. Šie lingvistu kongresi ir vēsturiski no-
zīmīgi ar to, ka tajos Prāgas lingvistu pulciņš 
ar savām tēzēm pieteica jaunu virzienu va-
lodniecībā — strukturālismu. Jāteic gan, ka  
J. Endzelīns pret jauno pieeju valodu pētīša-
nā bija vienaldzīgs un palika uzticīgs salīdzi-
nāmi vēsturiskajai metodei. Uz Starptautisko 
lingvistu kongresu Briselē 1939. g. augustā 
profesoram neiznāca aizbraukt, jo Eiropā jau 
bija sācies Otrais pasaules karš. 

Divus vasaras brīvlaikus J. Endze-
līns izmantoja zinātniskiem komandēju-
miem: 1920. g. devās uz Austrumprūsiju,  
1926. g. — uz Zviedriju un Somiju, bet 
1939. g. Lieldienu brīvdienās — uz Kauņu. 

J. Endzelīns bija darba un mājas cilvēks. 
Savu māju profesors uzcēla 20. gadu beigās 
Koknesē, kur agrārās reformas laikā, sadalot 
Bilstiņu muižas zemi Koknesē, LU mācībspē-
kiem radās iespēja pirkt zemi vasaras māju 
celšanai. Arī prof. J. Endzelīns 1926. g. jūlijā 
nopirka 0,44 ha zemesgabalu, 1927. g. sep-
tembrī to ierakstīja zemesgrāmatā ar nosau-
kumu “Nāka”.63 1929. g. māja bija gatava, 
un turpmākajās vasarās, līdzko beidzās aka-
dēmiskais gads, profesors devās uz Koknesi, 
dzīvoja un strādāja zinātnisko darbu tur līdz 

augusta beigām. Nereti savu goda biedru ap-
meklēja akadēmiskā organizācijas “Ramave” 
saime un citi darbabiedri. No “Nākas” 1961. g.  
1. jūlijā profesors J. Endzelīns arī aizgāja mū-
žības ceļos. Vispārzināms fakts, ka izcilais 
zinātnieks ir apbedīts Rīgā, Raiņa kapos, bet 
koknesieši, iespējams, gribēdami viņu paturēt 
uz mūžīgiem laikiem savā novadā, enciklopē-
dijā “Latvijas pagasti” kļūdaini ierakstījuši, ka 
J. Endzelīns ir apbedīts Koknesē.64

Nobeigumam
Tagad Koknesē top Likteņdārzs — piemi-

ņas vieta visām latvju tautas dvēselēm tuvu-
mā un tālumā. Tā devīze ir “Mēs esam koki, 
ar saknēm pagātnē, ar stumbru tagadnē, ar 
ziediem un augļiem nākotnē”. Starp iestādī-
tajiem kociņiem ir arī RLB Latviešu valodas 
attīstības kopas veltījums J. Endzelīnam — 
“Svešu varu vajātajam un noliegtajam”. Pa-
tiesībā J. Endzelīns, kam netrūka pašapziņas 
un pašcieņas, kas bija neatkarīgs un arī paš-
taisns, nebija tīkams nevienai varai. Viens no 
viņa principiem bija “Varas vīriem nelieksi-
mies, zemākajiem neliegsimies”.

  
Saīsinājumi

KZAA Spb — Krievijas Zinātņu akadēmi-
jas arhīva Sanktpēterburgas filiāle

LNB RRN — Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa
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LESS-KNOWN PAGES FROM THE ACADEMIC BIOGRAPHY OF JĀNIS 
ENDZELĪNS UNTIL 1940
 
Sarma Kļaviņa     
                                                                                                                    
Summary

Key words: history of Latvian science, history of Latvian linguistics, Baltistics, 
Jānis Endzelīns, Department of Baltic Philology of the University of Latvia

The article is devoted to the less-known pages of the academic biography of Jānis Endzelīns 
within the time period from 1905, when Jānis Endzelīns received his master’s degree, until 
the Soviet occupation in 1940. 
The pages are unveiled by research of unpublished materials (documents in the archives of 
Latvian State History, Russian Academy of Sciences and Central State History Archive of St. 
Petersburg), as well as publications in the periodicals of that time, literature and memories. 
These sources have helped to obtain less-known facts about the defence of the master and 
doctor thesis of Jānis Endzelīns, as well as the publication and reviews of Lettische Grammatik 
(1922), the work on the Dictionary of Latvian language as began by Kārlis Mīlenbahs, about 
the pedagogical and administrative work in the University of Latvia, about the recognition re-
ceived in Europe and Latvia and the summer work place of the professor in ‘Nāka’, Koknese.  
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ArheoloģijA un folklorA: lAtvijAs svētvietAs un pilskAlni

Arheoloģija un folklora ir divas dažādas 
lēcas, caur kurām var skatīties uz pagātni. 
Mans tēvs arheologs vladislavs urtāns kād-
reiz zīmīgi teica un rakstīja, ka folklora ir 
dzīvā arheoloģija, bet arheoloģija ir mirusī 
folklora.1

Arheoloģija un folklora — tas ir interdis-
ciplinārs dialogs, kas var būt auglīgs abām 
zinātņu nozarēm. no arheoloģijas viedokļa 
parastākais, arheologus visvairāk nodarbi-
nošais un arī būtiskākais iebildums pret fol-
kloras izmantošanu arheoloģijas studijās ir 
folkloras kā vēstures avota nedrošā ticamība 
un nenoteiktība. folkloras kā vēstures avota 
ticamība ir izvērtējama katrā konkrētajā situ-
ācijā, tomēr atzīmēsim, ka ne tikai folklorai 
kā vēstures avotam ir ticamības problēmas. 
principiāli līdzīgas ticamības problēmas kā 
vēstures avotam ir arī arheoloģiskajam ma-
teriālam, jo pagātni, izmantojot arheoloģisko 
materiālu jeb senlietas, skaidro mūsdienu cil-
vēki. iepriekš, kad arheologi gribēja izmantot 
folkloru savu pētījumu papildināšanai, bieži 
vien arheoloģisko un folkloras materiālu ne-
varēja sasaistīt un apvienot vienotā, organis-
kā, sintētiskā veselumā, tāpēc visvienkāršāk 
bija folkloru noraidīt un neizmantot arheolo-
ģiskajās izstrādnēs.2

Arheoloģijas un folkloras vienotība visvai-
rāk izpaužas arheoloģiskajos pieminekļos jeb 

Arheoloģija un folklora: 
lAtvijAs svētvietAs un pilskAlni

Juris Urtāns

Atslēgas vārdi: Latvijas pilskalnu folklora, to datu bāze un zinātniskie apkopojumi

Katrs, kam ir saistība ar pagātni jeb vēsturi, rekonstruē pagātnes idejas un iespaidus, ņemot 
vērā tos priekšstatus, idejas, pieredzi un dažādu avotu — materiālu un nemateriālu — dotu-
mus, kas ir pieejami tieši tagad. Šādā kontekstā pagātnes interpretācija ir iespējama gan ar 
arheoloģijas, gan ar folkloras avotu palīdzību, jo caur mūsdienu idejām un priekšstatiem mēs 
dodam nozīmību pagātnes notikumiem.

arheoloģiskajās vietās, jo folklora ir būtiska 
arheoloģisko vietu  pētījumos, tā rāda, kādi 
ir bijuši un kādi ir tautas uzskati par šo vietu 
un kā tie laika gaitā attīstījušies. tas saistīts 
ar vēl vienu aspektu, proti, arheoloģisko vietu 
valenci folkloras piesaistē. sākotnējais, plaši 
pielietotais folkloras izmantojums arheoloģis-
kajās izstrādnēs bieži vien bija (un joprojām 
ir) tikai ilustratīvs. tomēr ir virkne arheolo-
ģisko vietu, ap kurām ir bijis un joprojām 
ir savīts virtuāls teiku un nostāstu vainags. 
Šādā skatījumā visvairāk izdalās senās svēt-
vietas, pilskalni un senkapi, mazāk — senās 
apmetnes. 

pētot un izzinot senās svētvietas (iepriekš 
tās vairāk tika sauktas par senajām kulta vie-
tām, kas īsti neatbilst šo vietu raksturam, jo 
kults ir tikai viens no seno svētvietu raksturo-
jošajiem aspektiem), raksturīgā folklora tiek 
uzskatīta par vienu no svētvietu identificējo-
šām pazīmēm3 un folklorā fiksētās liecības ir 
tikušas izmantotas gan šo vietu atklāšanā un 
lokalizēšanā, gan arī interpretācijā. 

pētot latvijas svētvietas, galvenais uz-
svars, no vienas puses, ir likts uz šo vietu 
konkrētību, piesaisti reljefam un ainavai, ar-
heoloģisko atradumu, kas gan parasti ir visai 
reti un sporādiski, novietnes un veidojuma 
raksturojumu,4 no otras puses, — plašāku 
vispārinājumu, kam lielāku iespēju dod tieši 
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folklora.5 Šādā veidā raksturoti un interpre-
tēti kā arheoloģijas, tā folkloras materiāli 
par dažādiem seno svētvietu veidiem: dažā-
du veidu akmeņiem6 un tēliem,7 kalniem8 
un ūdeņiem9. Mēģinot apkopot pēc iespējas 
visus dotumus, kas saistīti ar kāda viena 
kultūrvēsturiskā novada svētvietām, plašāk 
analizēts un vispārināts Zemgales arheoloģis-
kais un folkloras materiāls.10 kā jau parasti, 
iedziļināšanās kādā problēmā uzlauž jaunus, 
dziļākus slāņus.

folkloras kā iniciējoša materiāla nozīmi 
dažādu arheoloģisko vietu, galvenokārt pils-
kalnu, atklāšanā bija sapratuši jau baltvācu 
pētnieki.11 Apzinoties folkloras iespējas pils-
kalnu jaunatklāšanā un izmantojot arī agrā-
kos arhīvu materiālus, pierakstus un publi-
kācijas, vienlaicīgi ar seno svētvietu izpēti 
tika veikta arī pilskalnu — latvijas vizuāli 
ievērojamāko arheoloģijas pieminekļu — 
apsekošana un jaunu pilskalnu meklēšana. 
turpinot izcilā latvijas pilskalnu apzinātāja  

e. Brastiņa darbu,12 pēc autora vadītiem lau-
ka darbiem atsevišķās grāmatās tika izdoti 
latvijas jaunatklāto pilskalnu apkopojumi,13 
bet tieši paša autora pilskalnu atklāšanas 
gaita un sekojošā interpretācija tika publicē-
ta atsevišķā monogrāfijā.14 latvijas pilskalnu 
apkopojošs raksturojums tika publicēts atse-
višķā grāmatā ārpus latvijas.15 kā arheolo-
ģiskais, tā arī folkloras un arhīvu materiāls 
tika apkopots vienam latvijas kultūrvēsturis-
kajam novadam veltītā visu tā pilskalnu un 
par pilskalniem uzskatītu vietu apkopojumā, 
parādot pilskalnu vietu kultūrvēsturiskajā ai-
navā kā senatnē, tā arī mūsdienās.16 vairāku 
gadu kolektīva darba rezultātā ir savākta ap-
jomīga latvijas pilskalnu folkloras datu bāze, 
kura pagaidām vēl ir tikai sākta izmantot zi-
nātniskos apkopojumos.17 Atsevišķu novadu 
pilskalnu un citu arheoloģisko vietu raksturo-
jumam ir tikušas izdotas vairākas populārzi-
nātniskas grāmatas.18

pētot un interpretējot senās svētvietas, 

Pilskalna dienvidu gala nocietinājumi 
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arvien vairāk sāka iezīmēties tādi akmeņi, 
kurus īsti nevarēja pieskaitīt nevienai no ie-
priekš definētajām svētakmeņu jeb kultak-
meņu grupām.19 Šie akmeņi laika gaitā tika 
nosaukti par kultūrvēsturiskajiem akmeņiem, 
un šāds apzīmējums arvien vairāk tika pie-
ņemts arī zinātnieku sabiedrībā. pētot kultūr-
vēsturiskos akmeņus, atsevišķā monogrāfijā 
tika apkopota dažāda veida informācija par 
Daugavas kultūrvēsturiskajiem akmeņiem.20 
tika saprasts, ka mitoloģiskie akmeņi un to 
folklora savā laikā ir veidojusi tādu kā virtuā-
lo tīklu. Atklājās, ka ar pastamuižas velnak-
meni saistās agrākais ar 15. gs. datējamais 
velna teikas sižeta pieminējums latvijā,21 bet 
pastamuižas pētera akmens ir agrākais vēl 
esošais drošāk datējamais 13.–14. gs. robež
akmens latvijā.22 līdzīgi arī kulta un svēto 
alu tradīcija pārklājas ar plašāku alu kultūr-
vēsturisko nozīmi.23

par cita veida kultūrvēsturisko vietu veidu 
ir uzskatāmi ezeri. viena novada, proti, Augš-

zemes ezeru folkloras un lauka pētījumu (arī 
zemūdens) apkopojumam tika izdota atseviš-
ķa monogrāfija, secinot, ka arī ezeri ir lat-
vijas senās kultūrainavas būtisks akcents.24 
ezeru folklora un vieta senajā kultūrainavā 
pārklājas arī ar purvu folkloru.25 

Arheoloģisko un mitoloģisko vietu mek-
lēšana liek pievērsties jaunām darba  meto-
dēm. izrādījās, ka te ļoti noderīgas var būt 
attālinātās fiksācijas metodes, kuru lietojums 
latvijas arheoloģiskajā izpētē iepriekš ir bijis 
visai nenozīmīgs. ieviešot pētniecībā aerālās 
fiksācijas metodes, tika likti pamati latvijas 
areālai arheoloģijai kā atsevišķai zinātņu no-
zarei.26 Aerālās fiksācijas metodes pasaulē 
tiek jo plaši pielietotas, tomēr katrā valstī  
tām ir savas īpatnības, kuras var uztvert tikai 
pētnieks, kas ilgstošāk darbojas savā terito-
rijā. sākotnējā gaisa attēlu izmantošana zi-
nātnisko rakstu un monogrāfiju ilustrēšanai 
tagad jau iegūst latvijas aerālās arheoloģijas 
kā atsevišķas nozares iezīmes.27

Raunas Tanīskalns
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Aerālā fiksācija jeb gaisa arheoloģija sav-
dabīgi pārklājas ar folkloras dotajām iespē-
jām. folklora ir tendēta uz vispārinājumu; arī 
areālā fiksācija dod iespēju paskatīties uz it 
kā vispārzināmām lietām no lielāka attāluma 
un sniegt apkopojošāku skatu vārda tiešā no-
zīmē. tradicionālā arheoloģisko vietu folklora 
vairs mūsdienās neeksistē; zināmā mērā šī 
folklora ir arheoloģizējusies. savietojot tradi-
cionālo arheoloģiju ar arheoloģisko vietu fol-
kloru un sedzot to ar aerālo redzējumu, tiek 
iegūts jauns, savdabīgs un varbūt arī intere-
sants skata leņķis.

Arheoloģijas un folkloras dažāda veida sa-
darbība un pārklājums ir devis jaunas zināt-
niskās atziņas un arī nākotnē šo it kā atšķirī-
go, tomēr arī līdzīgo zinātņu nozaru saskares 
lauki būs interesanti pagātnes izzinātājiem.
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ArchAeology And folklore: lAtviAn sAcred plAces And hillforts

Juris Urtāns

summary

key words: folklore of Latvian hillforts, their data basis and scientific summaries

everyone who is associated with the past or history reconstructs the ideas and experiences of 
the past considering the concepts, ideas, experience and various sources, material and non
material ones, that are available right now. in this context interpretation of the past is possible 
with the help of both archaeology and folklore sources, since through contemporary ideas and 
concepts we attach significance to the events of the past.
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Jau kopš 20. gs. 70. gadiem vēlais ne-
olīts Lubāna mitrāja pētījumos nav vairs 
skatāms kā atsevišķu auklas keramikas 
fragmentu, akmens kaujas (laivas) cirvju vai 
trīsstūrveida bultu galu atradumu sērijas, 
bet gan kā kultūras vienība, arī ar savu ap-
bedījumu specifiku. Turklāt šī kultūras vie-
nība ir skatāma pavisam citā kvalitātē, un 
to raksturo ne tikai AKK atribūtika, bet gan 
pavisam negaidītas jaunatklātās lokālās kul-
tūras iezīmes, kas it sevišķi spilgti izpaudās 
keramikas izgatavošanas tehnoloģijā un tās 
zīmju simbolikā.

Vēlajam neolītam laikā no 1968. līdz 
2004. g. publicēto rakstu vidū (60 biblio-
grāfiskās vienības) ir sekojošiem tematiskiem 
blokiem piederoši raksti: auklas keramikas 
kultūra un tās keramika — 16 vienības, 
dzintara apstrāde un rotu tipoloģija — 13, 
mākslas paraugi un to interpretācija — 13, 
iedzīvotāju iztikas nodrošinājuma stratēģija —  
7, radioaktīvā oglekļa dati — 6, vēlā neolīta 
apbedījumi, tostarp arī AKK piederošie — 5 
vienības. 

VĒLĀ NEOLĪTA ABORAS I  APMETNES  
APDZĪVOTĪBA
Jauni radioaktīvā oglekļa datējumi Lubāna mitrājā 

Ilze Biruta Loze
Guntis Eberhards

Atslēgas vārdi: bāze neolīta izpētei, auklas keramikas kultūra

Aboras vēlā neolīta apmetne, kas situēta Lubāna mitrāja ziemeļrietumu daļā, ir vienīgā līdz 
šim pētītā apmetne Austrumbaltijas reģiona vidusdaļā, kur vēl pagājušā gs. 70. gados atklāja 
šī perioda kultūras neviendabību, akcentējot uzmanību kā uz ienācējas auklas keramikas 
kultūru (AKK), tā arī uz lokālo iedzīvotāju materiālās kultūras savdabību. 
Arheoloģiskie izrakumi, kas veikti Aboras I apmetnē 1964.–1965. un 1970.–1971. g. un 
sākotnējā publikācija par tiem 1979. g., aizstāvot disertāciju zinātņu kandidāta grāda iegū-
šanai vēl 1972. g., veido fundamentālu bāzi Latvijas neolīta izpētē.1

Apmetnes paleoģeogrāfija
Lai izprastu Aboras apmetnes izveides li-

kumsakarības visai sarežģītajā Lubāna ezera 
baseina paleohidroloģiskajā situācijā, ir jāiz-
klāsta uz fundamentāliem pētījumiem bals-
tīta paleoģeogrāfisko apstākļu rekonstrukcija 
(1. att.).

Aboras  I  apmetnes vieta, kas tagad situ-
ēta Aiviekstes kreisā krasta pietekas Abaines 
pieteciņas, sīkās Aboras upītes krastā, kopš 
tās apdzīvotības aizsākumiem līdz mūsdie-
nām ir pārdzīvojusi lielas izmaiņas (2. att.). 
Tās apkārtnes ainava izmainījusies līdz ne-
pazīšanai, jo ne tikai upju gultņu hidroloģis-
kās, bet arī pārkūdrotu kultūras slāņu reljefa 
izmaiņas ir pārveidojušas apkārtni. Šai vēlā 
neolīta apmetnei raksturīgo stāvo krastmalu 
ar garos mietos iesietu murdu rindām zivju 
nārsta laikā mums vairs neredzēt...

Toreiz Aboras  I apmetne, kā liecina pa-
leohidroloģiskie pētījumi, bija izvietota se-
nās Aiviekstes paleogultnes (vecupes) labajā 
krastā, vietā, kur tā savienojās ar Abaines 
sengultni, kur Lubāna ūdeņi pa taisnāko ceļu 
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noplūda uz Aivieksti (1. att.). Tagadējā ainavā 
Aiviekstes vecupe iezīmējās kā 4,5 km gara, 
līkumota, sekla gultne ar lēzeniem krastiem 
un pārpurvotu bijušo nelielo vecupju ezeriņu 
ieplakā. Tās dziļums apkārtējā reljefā ir tikai 
2–2,5 m, platums 80–120 m, bet apmetnes 
rajonā pat 60 m. 

Sengultne iegrauzta plakanā līdzenumā, 
kura virsmas atzīmes ir ap 92,5 m. Vienīgi 
gar tās labo krastu senas apmetnes rajonā 
iezīmējas lēzens virsmas pacēlums (2. att.).

1982. g. veikti ģeoloģiskie un ģeomor-
foloģiskie pētījumi (pavisam izdarīti 14 līdz 
3,5 m dziļi urbumi) un tehniskā nivelēšana 
pa izvēlētā profila līniju paralēli arheoloģisko 
izrakumu A sienai. Tie atklāja visai sarežģītu 
sengultnes un tai piegulošā Lubāna ezera lī-
dzenuma ģeoloģisko griezumu (3. att.).

Redzams, ka sengultne ir iegrauzta limno-
glaciālās izcelsmes smilts un aleirīta nogulu-
mos 2,5–3,5 m dziļi. Šī iegriezuma dziļums 
sasniedz 88,5 m absolūtā augstuma atzī-

1. att. Aboras I vēlā neolīta apmetnes 
izvietojuma skice. G. Eberharda shēma
1 — upes, 2 — atklāts purvs,  
3 — applūstošās plat., 4 — reljefa 94 m 
augstuma līnijas, 5 — Aboras I un Aboras II  
ģeomorfoloģiskā griezuma izvietojums

2. att. Skats uz Aboras I apmetni no dienvidaustrumiem. I. Lozes foto
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mi. Pašu sākotnējo iegrauzumu aizpilda 2– 
2,5 m biezi, galvenokārt pēcledus laikmeta 
senā ezera un vecupes nogulumu komplekss 
(sapropelis ar smilšu un ezermala starpkār-
tām un lēcām).

Izdalās divi dzeltenpelēka sapropeļa lēc-
veidīgie slāņi ar smalkas vai dūņainas smilts 
lēcām un starpkārtiņām, kas liecina par eze-
ra sedimentācijas apstākļu bieziem pārtrau-
kumiem. Smilšu starpkārtu un lēcu rašanās, 
iespējams, saistāma ar Aiviekstes vai Abaines 
pavasara palu ūdeņu darbību un daļēji aiz-
pildītās Aiviekstes sengultnes biezu atjauno-
šanu, izskalojot ezera nogulumus un atstājot 
smilšu vai aleirīta nogulumus. 

Tipisko ezera nogulumu kompleksu Ai-
viekstes sengultnē un tās kreisajā, zemajā 
krastā Abaines sengultnē pārklāj 0,3–0,7 m 
biezi nepārtraukti lēni caurtekošā ūdens ba-
seinā uzkrājušies pelēki, kūdraini vai dzelten-
brūna māla un mālsmilts nogulumi (3. att.). 
Tos atstājuši duļķaino upju palu ūdeņi pēdējo 
gadu tūkstošu laikā. 

Vienīgi šīs Aiviekstes sengultnes centrālo 
visdziļāko malu un mālsmilts nogulumus aiz-

stāj stipri mālaina kūdra. Savukārt sengultnei 
piegulošajā teritorijā gar tās labo krastu izpla-
tīts analogas ģenēzes nepārtraukts, līdz 0,4–
0,5 m biezs zilganpelēka smilšmāla slānis. 

Sapropeļa slānī, tajā skaitā arī Aboras I 
apmetnes apkārtnē, kas daļēji veidojusies uz 
sengultnes nogāzes deluviālo nogulumu kom-
pleksa, urbumos tika fiksēti ezerriekstu čaulu 
fragmenti, oglītes un akmeņi. 

Aboras I  apmetnes teritorijā veiktajos 
detalizētajos arheoloģiskajos pētījumos no-
skaidrojās, ka  Aiviekstes sengultni aizpildošā 
sapropeļa slāņa saistība ar ārpus apmetnes 
izplatīto 0,1–0, 35 m biezo kūdrainā sa-
propeļa slānīti nav konstatējama. Ģeoloģisko 
urbumu dati rāda, ka, tuvojoties tagadējai 
Aiviekstes gultnei, tas pamazām “izķīlējās”. 
Acīm redzot, tas ir upes darbības rezultātā 
izveidojies jaunākajā laikā. 

Iepriekš minētais lēzenais virsas pacē-
lums, kas stiepjas gar sengultnes labo krastu 
un ko pēc urbšanas datiem veido 0,2–0,6 m  
bieza mālsmilts, ir intensīvi melna aramze-
me, kuru vietējie Ērgalas zemnieki ara vēl 
pirms Otrā pasaules kara, nodarot lielu pos-

3. att. Aboras I un II apmetņu ģeomorfoloģiskais griezums. G. Eberharda shēma 
1 — smilšmāls, 2 — kūdrainais smilšmāls, 3a — dzeltenīgais limnoglaciālais māls,  
3b — kūdrains māls, 4a — mālsmilts, 4b — kūdraina mālsmilts, 5 — smalka smilts,  
6 — putekļaina smilts, 7 — kūdraina smalka smilts, 8 — smalka smilts ar organiku,  
9 — sapropelis, 10 — kūdrains sapropelis, 11 — mālaina kūdra, 12 — sapropelis ar 
smilts starpkārtām,13a — oglītes, 13 b — ezerriekstu čaulas, 14a — koksnes atliekas,  
14b — akmeņi, 15 — kultūrslānis (nesadalīts), 16 — uzbērta grants,  
17 — limnoglaciālie nogulumi, 18 — ezera nogulumi, 19 — upju–ezeru nogulumi,  
20 — arheoloģisko izrakumu robeža
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tījumu apmetnes teritorijai un tur bijušajiem 
apbedījumiem.

Aiviekstes sengultnes labā krasta nogāzes 
šķērsgriezumā, kā to liecina arheoloģisko iz-
rakumu laikā veiktie izrakumu austrumu un 
rietumu precīzie profilu apraksti, labi izdalās 
divi sapropeļa slāņi, kurus atdala zāļu kūd-
ras un smalkas smilts līnija. Krasta nogāzes 
apstākļos veidojušies nogulumu slāņi un lē-
cas. Kūdras un smilšu starpslānis izsekojams 
vienīgi uz sengultnes nogāzes, bet neparādās 
apmetnei piegulošajā sengultnē uz kontakta 
starp apakšējo un augšējo (jaunāko) saprope-
ļa slāni — lēcveidīgu iegulu, kas aizpilda gult-
nes centrālo daļu. 

Kultūras slānis, kas izveidojies kūdrā un 
smiltī, atrodas uz sengultnes nogāzes un at-
dala abus sapropeļa slāņus. Šādi pat smil-
šu un kūdras lēcveidīgi starpslāņi urbumos 
konstatēti arī sengultnes pretējā krastā (1a, 
3,3a–4 urbumi) (4. att.). Var uzskatīt, ka 
minētie nogulumi fiksē plaša Lubāna ezera 
regresiju un upju darbību atjaunošanos pa Ai-
vieksti un Abaines upes ar ezera nogulumiem 
nepilnīgi aizpildītajām sengultnēm. 

Pēc sporu–putekšņu datiem un 14  C da-
tējumiem Aboras I apmetnes teritorijā, iz-
riet, ka kultūras slānis (kūdra, smilts), kas 
sengultnes nogāzes piekājē uzguļ apakšējam 
sapropeļa slānim, uzkrājies subboreālā kli-
mata perioda otrajā pusē (Sb2). To apstip-
rina publicētie  14 C datējumi (3870 ±70, 
3770±60). Domājams, ka tas notika Lu-
bāna regresijas laikā, kad ezera līmenis bija 
zemāks par 89,5–90 m. 

Izvērtējot apmetnes hipsometrisko novie-
tojumu Aiviekstes vecupes krastā, ģeoloģisko 
griezumu, iepriekšējos palinoloģiskos un ab-
solūtā vecuma datējumus kontekstā ar visa 
plašā Lubāna ezera līmeņa gaitu, ir pamats 
uzskatīt, ka Aiviekstes sengultnes sākotnē-
jais iegrauzums limnoglaciālajos nogulumos 
radies pēc pirmās lielās Lubāna regresijas (t. 
i., pēc ezermālu uzkrāšanās stadijas) pirms 
7500±100 gadu, skaitot no mūsdienām, 
pārejas periodā no boreālā uz atlantisko lai-

ku, kad ezera līmenis pazeminājās līdz 90–
90,5 m.

Arī sekojošo ezera transgresiju laika pir-
majā pusē (agrajā neolītā), kad līmenis pa-
cēlās līdz 92–92,5 m atzīmei, acīmredzot, 
saistās apakšējā sapropeļa slāņa uzkrāšanās 
Aiviekstes–Abaines sengultnē. Nākamās otrās 
lielākās Lubāna ezera līmeņa pazemināšanās 
laikā līdz 90,3–90,5 m absolūtā augstuma 
atzīmei, šajā rajonā atjaunojās Aiviekstes un 
Abaines notece pa nepilnīgi “apraktajām” to 
sengultnēm. Lai gan šī ezera līmeņa pazemi-
nāšanās sākums nav datēts ar radioaktīvā 
oglekļa metodi, tomēr var pieļaut, ka tas no-
tika agrajā neolītā pirms 5600–4700 gadu.

Jaunākajā laikā (pirms 3400–3000) 
gadu sākās pēdējā lielā, ilgstošā Lubāna eze-
ra līmeņa pakāpeniska celšanās. Veidojās 
apstākļi, kad augsti līmeņi saglabājās ilgstoši 
ne vien pavasara palu laikā, bet arvien biežāk 
vasarā un rudenī. Tas bija saistīts, no vienas 
puses, ar klimata izmaiņām (palielinājās virs-
zemes notece), no otras puses, ar ievērojamu 
ezera un organogēno nogulumu masas uzkrā-
šanos ezerā, augsto purvu un mežu masīvu 
izveidošanos, tādējādi burtiski samazinot 
ezertvertnes tilpumu.

Pēdējo gadu tūkstošu laikā līdz pat šī 
gadsimta sākumam pastiprinātās augšņu un 
upju erozijas darbības rezultātā, ko sekmēja 
mežu izciršana, lopkopības un zemkopības 
attīstība ezera sateces baseinā, ar palu ūde-
ņiem pa upēm ezerā tika ienests liels duļķu 
daudzums, sevišķi pa Pededzi, Bolupi u.c. 
ziemeļu un ziemeļaustrumu krasta upēm. 
Aboras, Pededzes, Bolupes lejtecēs to ap-
plūstošajās palienēs un apkārtējā līdzenumā 
uzkrājās tipiski ezera nogulumus pārsedzošie 
dzeltenbrūnganie, brūnganie kūdrainie māli, 
smilšmāli, aleirīti un smalkas smiltis. Tāpēc 
arī tikai tajās apmetnēs (Abora I, Lagaža), 
kas atradās tuvāk šīm upēm, kultūrslāni vai 
tipiskus ezera nogulumus pārklāj jaunākie 
aluviālie nogulumi.

 Turpretī pārējās apmetnēs visā ezera ak-
vatorijā — vēlā neolīta Asnes un Eiņu, kā arī 
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Nainiekstes un Suļkas apmetnēs tipiskos eze-
ra nogulumus parasti pārklāj smilšaina (retāk 
mālaina) zāļu vai zāļu–koku kūdra. 

Tomēr, kā liecina detalizētie ģeoloģiskie 
pētījumi daudzslāņu Zvidzes apmetnes ap-
kārtnē, jaunākajā laikā, iespējams, bijusi vēl 
viena neliela Lubāna ezera līmeņa paaugsti-
nāšanās. To apstiprina 0,1–0, 35 m bieza, 
ar organiku bagāta dūņaina māla slāņa esa-
mība, kas tika konstatēta urbumos pa pro-
fila līniju paralēli Lubāna ezera senkrastam 
(pa 1981.–1982. g. arheoloģisko izrakumu 
laukuma viduslīniju). Māla slānītis uzguļ 
zāļu un zāļu–koku kūdrai, kas, spriežot pēc 
oglītēm, oļiem u.c. ieslēgumiem, ir aprakta 
kultūras slāņa virsma. Minētais māla slānītis 
parādās tikai ezera senkrasta joslā un to pār-
sedz 0,35– 0,50 m bieza, labi sadalījusies 
kūdra. Māla slāņa virsma lēzeni krīt ziemeļ-
rietumu virzienā, t.i., uz bijušo Zvidzes un 
Eiņu  ezerdobes pusi. Māla slāņa atzīmes ir 

92,2– 92,3 m. Tas nozīmē, ka ezera ūdenslī-
menis māla uzkrāšanās laikā ir bijis augstāks 
par 92,5–93 m virs jūras līmeņa. Šis periods 
pagaidām nav datēts.  

Apmetnes stratigrāfiskās 
īpatnības       

Aboras  I apmetne, kuras kultūras slā-
ņi veidojušies Aiviekstes sengultnes labajā 
krastā, ir bijusi apdzīvota ne tikai pacēlumā, 
kas izveidojies apmetnes seno iedzīvotāju   
mākslīgi veidotā uzbēruma rezultātā, bet arī 
krasta nogāzē. Apmetnes teritorija tādējādi ir 
dalāma divās zonās, kas arī atšķiras ar slāņu 
litoloģisko sastāvu.

Pirmajā jeb centrālajā apmetnes apdzī-
votības zonā, kas aptver vislielāko apmetnes 
teritorijas daļu, kultūras slānis bija veidojies 
intensīvi melnā, ar organikas paliekām piesā-
tinātā smilšmāla slānī, kura biezums apmet-
nes izrakumu laikā sasniedza 0,60–0,65 m. 

4. att. Aboras I apmetnes 2008. g. pārbaudes izrakuma laukuma ziemeļaustrumu 
profils. I. Lozes foto
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Šajā apmetnes daļā  atradās mājokļi ar pa-
varda vietām, bagātīgi piesātinātām ar zivju 
skriemeļu un zvīņu sacepumiem, kas veidoja 
blīvu, sacietējušu noslāņojumu. Starp mājok-
ļiem apmetnes sākotnējā apdzīvotības posmā 
bija viens pāra un trīs grupveida apbedījumi 
trīs dažādās pozās: izstieptā, sēdošā un sa-
liektā (Nr. 3.–6., 10.–11, 12.–14, 56.–58. 
apb.). Viens sievietes apbedījums saliektā 
stāvoklī bija atsevišķi, gandrīz kā savrupkaps 
(33. apb.)2. Savukārt apmetnes nogāzes 
daļā, kur kultūras slāņi bija veidojušies kūdrā, 
to biezums sasniedza vienu  metru. Nogāzes 
augšdaļā kultūras slāņi tika konstatēti zem zil-
ganpelēkas glūdas slāņa, tieši tāpēc 2008. g.  
pārbaudes izrakumu mazais laukums tika  
iemērīts blakus 1970. g. pētīta izrakumu lau-
kuma augšdaļai no ziemeļaustrumu puses. 
Zilganpelēkās glūdas slāņa biezums sasnie-
dza 0,37 m. Tā bija uzkrājusies Lubāna ezera 
pēdējās transgresijas laikā. Zem šī blīvā, lito-

loģiski tik atšķirīgā slāņa atradās pārkūdro-
tais brūnganais smilšmāla slānis līdz 0,18 m 
biezumam, kas saturēja koka skaidas, koka 
mizas un sprunguļus, kā arī oglītes no pos-
tītās pavarda vietas (4. att.). Šeit tika atras-
ti arī Aboras I apmetnei raksturīgie ieovālie 
akmens oļi–graudberži, kuru skaits savulaik  
F izrakumu laukumā apmetnes centrālajā 
daļā sasniedza pat 70 eksemplārus. 

Precizējot Aboras I apmetnes kultūrslā-
ņu stratigrāfiju 2008. g. pārbaudes izraku-
mu laukumā, tika pievērsta uzmanība dzi-
ļāk esošo slāņu struktūrai, kas atzīmēti kā  
2.–4. kultūras slāņi. Otrā smilšainā kūdras 
slāņa biezums sasniedza attiecīgi 0,09 m, 
bet trešā kūdras  slāņa biezums bija krietni 
lielāks — 0,16 m. Zem tā esošā ceturtā alei-
rītiskā slāņa biezums virs pamatzemes  bija 
vēl  lielāks — 0,16–0,20 m. 

Kultūras slāņu dziļuma izvietojums bija 
sekojošs: pirmā kultūras slāņa atsegšana  

5. att. Celtnes vietas paliekas — stāvkoku konstrukcijas, stabu izvietojums pamatzemē.  
I. Lozes foto
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6. att. Aboras I apmetnes 2008. g. izrakumu inventārs: 1 — krama grieznis, 2 — krama 
nazis, 3 — kasīkļa sagatave, 5 — krama grieznis, 4 — fragmentārs mazais slānekļa 
kaltiņš, 5, 6,7 — fragmentāri kaula rīki, 8 — kaula bultas gala sagatave, 9 — kaula 
plākšņveida piekariņš, 10 — krama grieznis, 11 — dzintara lāsesveida piekariņa sagatave,  
12 — atskaldīts dzintara gabaliņš, 13 — krama kasīklis, 14–18 — smilšakmens 
fragmenti. A. Ivbules zīm.

1

6
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16 17 18

2 3 4 5
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7. att. Aboras I apmetnes 2008. g. izrakumu inventārs: 1 — platais slānekļa kalts, 
2 — smilšakmens plāksne.  A. Ivbules zīm.

notika 0,40 līdz 0,58 m dziļumā, otrā slāņa —  
0,58–0,70 m, trešā — 0,70–0,83 m un ce-
turtā slāņa — 0,83–0,98 un 1,05 m  lielā 
dziļumā.  

2008. g. pārbaudes rakumos jau otrajā 
kultūras slānī atklājās mājokļa postīti pavar-
da akmeņi, bet pamatzemē tika atsegtas mā-

joklim piederošas trīs lielas un četras mazas 
stabu un mietu vietas. Pirmo diametri bija 
0,17–0,19 m lieli (5. att.).

Šīs divas lielās stabu vietas un aiz tām 
dienvidu virzienā izvietotās mazākās stabu 
vietas atradās uz vienas līnijas, kuras kopā 
ar šai līnijai paralēli esošās līnijas vienu lielu 
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un otru mazu staba vietu varēja veidot ēkas 
konstrukcijas daļu.

2008. g. arheoloģisko izrakumu 
inventāra raksturojums

Uz apmetnes nogāzes augšējās daļas, 
atklājot daļu no mājokļa teritorijas, iegūtais 
inventārs sastāvēja no 22 atradumiem — se-
šiem krama, trim kaula, diviem slānekļa rī-
kiem un sešiem smilšakmens fragmentiem, 
kā arī viena kaula plākšņveida piekariņa, 
viena dzīvnieka zoba piekariņa un dzintara 
piekariņa. 

Krama rīku vidū atradās trīs griežņi, viens 
nazis un divi kasīkļi (6. att. 1–4, 10,13).  
Kaula rīkus pārstāvēja naži un bultas gala 
fragmenti (6. att. 6–8). Slānekļa rīku vidū 
bija tipisks fragmentārs vēlā neolīta miniatū-
rais kaltiņš un lielais, kā arī platais smagnē-
jais kalts (6. att.: 5; 7. att.: 1), individuālā 
lietošanā bijis kaula plakanās plāksnītes pie-
kariņš ar robotajiem sāniem, kā arī dzīvnieka 
zoba piekariņš un dzintara lāses veida pieka-
riņa sagatave, kas ir tipisks mājokļa inventārs 
(6. att.: 9, 11). Turklāt, par aktīvu mājokļa 
iemītnieku darbību liecina dzintara atskaldī-
tais gabaliņš un seši dažāda lieluma smilšak-
mens plākšņu fragmenti (6. att.: 12, 14–18, 
7.att.: 2).

Keramikas fragmentu, skaitā 28, inventa-
rizētās vienības pieder agrā bronzas laikme-
ta Lubānas tipa podiem (6 fr.), vēlā neolīta 
porainās struktūras traukiem (110 fr.), tajā 
skaitā arī klājošās auklas (5 fr.) un pseidotek-
stilās keramikas (1 fr.) fragmentiem. Atrasts 
arī viens auklas kausa fragments. Interesi iz-

sauc arī bļodiņas fragments ar divu horizontā-
lu līniju iespiedumiem zem tās malas, kā arī 
krustveidā ievilktām īsām līnijām, kas pieder 
pie lokālās porainās struktūras keramikas zī-
mēm3.

Radioaktīvā oglekļa vecuma 
noteikšana 

Pirmais radioaktīvā oglekļa vecuma no-
teikšanai paraugs Aboras  I apmetnē tika 
paņemts vēl 20. gs. 70. gadu sākumā ap-
metnes nogāzes pārkūdrotā daļā 0,74–0, 90 
m lielā dziļumā un noteikts kā 3870 ±70 
gadus vecs (LE–671). Otrs koksnes paraugs 
(LE–304) tika ņemts, speciāli pārbaudot pir-
mā radioaktīvā parauga datējumu precizitāti. 

Šī datējuma publikācija parādījās ASV 
iznākošajā specializētajā radioaktīvā oglekļa 
vecuma noteikšanai veltītajā periodiskā izde-
vuma slejās “Radiocarbon”4.

Šie pirmie  14  C dati tika plaši izmantoti 
Lubāna ezera transgresīvo un regresīvo ciklu 
datēšanai5. Vēlāk ar šo datu palīdzību tika da-
tēts Lubāna mitrāja pēdējās regresijas laiks6.

1970. g. tika noteikts vēl viens Aboras I  
apmetnes nogāzes lejasgala parauga 14  C ve-
cums7.

1982. g., aktivizējoties Lubāna mitrāja 
pētījumiem, Aboras  I  apmetnē tika atlasīti 
vēl divi paraugi radioaktīvā oglekļa vecuma 
noteikšanai, kuri nokļuva Igaunijas ZA Bo-
tānikas un Zooloģijas institūta radioaktīvā 
oglekļa laboratorijā. Šie paraugi atlasīti no 
apmetnes nogāzē pētītā B izrakuma ziemeļ-
austrumu profila (4 kvadrāti). Šie paraugi 
ņemti speciāli no virsējā kūdras (TA–2145) 

Ļeņingradas Arheoloģijas  institūta radioaktīvā oglekļa datējumi                     1. tab.

Nr. Lab. 
indekss

Absolūtais 
vecums  

Mate
riāls

Dziļums Kalibrētais  vecums pirms  
p. m. ē.68, 2%

1.     LE–671 3870±70 Kūdra 0.74–0,90 2470 BC (62%) 2280 BC

2. LE–749      3869±100 Kūdra 0,60–0,72 2470 BC (68, 2%) 2200 BC
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un apakšējā aleirīta slāņa (TA–2144),  kurus 
atdalīja smilšainais kultūras slānis (attiecīgi 
2. un 4. slānis). 

Pēdējais paraugs — 1 m gulošs miets ar 
notēstu tā apakšējo galu atradās starp apmet-
nes nogāzē atsegto murda tipa zvejas kons-
trukcijai piederošo skalu klājumu trīs kārtās8.  

Šie divi pirmie paraugu datējumi krasi iz-
mainīja Aboras I apmetnes radioaktīvā oglek-
ļa hronoloģiju. 

Fakti par ogles parauga (TA–2145) lielo 
vecumu neizraisa izbrīnu, jo tas atbilst vis
agrākajam, respektīvi, visai arhaiskam AKK 
(auklas keramikas kultūras) perioda datēju-
mam Eiropā. Aboras I apmetnes AKK kera-
mikas kompleksā ir atrodama Atipa amfora, 
bet starp akmens kaujas (laivas) cirvju frag-
mentiem, kas arī ir atrasti apmetnē, atrodami 
fragmenti ar apaļo pieta daļas šķērsgriezumu, 
kas atļauj Aboras apmetnes AKK iedzīvotāju 
parādīšanās laiku tik tiešām saistīt ar šo agro 
periodu9.

Iespējams, ka otrais 14  C  datējums ir stip-
ri agrs attiecībā uz AKK keramiku apmetnes 
kultūras slāņos, bet ne uz vēlā neolīta kera-
mikas otro, tās lokālo grupu, kuru var saukt 
par Aboras tipa keramiku.  Līdzīgu datējumu 
esam saņēmuši arī Ičas vēlā neolīta  apmet-
nē — 4420±80 (Ta– 2248), kas kalibrētos 
skaitļos (68, 2%)  ir 3120 BC (50, 1%) 
2920 BC.

Iespējams, ir jāņem vērā fakts par vēlā ne-

olīta lokālās kultūras arhaismu salīdzinājumā 
ar auklas keramikas kultūru, kuras iedzīvotāji 
iefiltrējās lokālajā vidē, kas it sevišķi spilgti iz-
paudās Aboras I apmetnē atsegto apbedījumu 
pozas izvēlē, kad vienā un tajā pat laikā ap-
bedītajiem tā varēja būt trejāda. Tomēr ir ie-
spējams AKK piederošos apbedījumus izcelt, 
aprakstot ne tikai to pozu, bet arī citas nozīmī-
gas pazīmes, kas pasvītro šīs kultūras apbe-
dījuma veidu noturīgumu pat jaunizveidotajos 
apstākļos pavisam citā kultūras vidē10.

Šie 14 C dati nevar atrisināt apmetnes no-
gāzes apakšdaļas celtņu iekārtošanas laiku, 
jo uz koka stabu un mietu balstītām platfor-
mām celto mājokļu būvniecībā izmantotie 
koki bija nocirsti agrāk par nogāzē izveidoju-
šos biezo kūdras segu. 

Tieši tāpēc 2008. g. tika veikti Aboras I 
apmetnē speciāli 2, 5 m2 lieli izrakumi, lai 
iegūtu jaunus radioaktīvā oglekļa datus, kas 
varētu sabalansēt šo kūdras un apstrādātās 
koksnes 14 C datu nekonsekvenci ar Tartu ra-
dioaktīvā oglekļa datējumu (TA–2145)11.

Jaunie radioaktīvā oglekļa paraugi, pavi-
sam pieci, kuri tika paņemti kultūras slāņu 
atkārtotai vecuma noteikšanai 2008. g. pa-
pildu izrakumu 2,5 m2 lielā laukumā, bija 
piederīgi abu kultūras slāņu vecuma noteik-
šanai.

Ogles paraugi atlasīti kā no Aboras I ap-
metnes augšējiem, tā arī apakšējiem slāņiem, 
kuru atrašanās dziļums norādīts 3. tab.

Igaunijas ZA Zooloģijas un botānikas institūta 14 C noteiktais vecums                 2. tab.

Nr. Lab. indekss Absolūtais 
vecums   

Materiāls Dziļums  Kalibrētie dati 
p. m.ē. 68,2 %

1. TA–2145  4250±100     ogle 0,54–0,74 2820 BC (34,7%) 
2660 BC

2. TA–2144 4490±80 koksne 0,90–1,15 3350  BC (68,2 %) 
3090 BC

3. TA–394 3770 ±60 Koksne 0,98–1,00 2290 BC (58,7%) 
2130 BC
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Jaunie Aboras I apmetnes radioaktīvā oglekļa datējumi                                   3. tab.

Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Ģeologijas institūta laboratorija

Nr. Lab. indekss Absolūtais 
vecums

Materiāls Dziļums Kalibrētais vecums 
p. m.ē. 68, 2 %

1. Tln–3109    4079 
±110

Koka 
skaida

0,50–0,65 2760 BC (56,1 0%) 
2480 BC

2. Tln–3110 4261± 70 Koksne 0,60–0,83    2940 BC  (35,9 %) 
2850  BC

3. Tln–3115 4053± 80 Ogle 0,70 2700 BC (59, 5%) 
2470 BC

4. Tln–3116 4135± 80       Ogle 0,70–0,83     2780 BC (47,3%) 
2620 BC

5. Tln–3117 4045±80 Ogle 0,90– 1,05   2680 BC (61,6 %) 
2470BC

Kā redzams norādītajos 14 C datējumos, 
ir grūti izdalīt divu dažāda vecuma kultūras 
slāņu veidošanos Aboras I apmetnes nogāzes 
augšējā daļā.

Augšējais koksnes parauga vecums (Tln–
3109) ir līdzvērtīgs laika ziņā ogļu datēju-
miem, bet apakšējais (Tln–3110) paraugs 
dod pat vecāku datējumu salīdzinājumā ar 
ogļu vecumu. Tātad jāņem vērā, protams, 
divas lietas — koka nociršanas laiks, no vie-
nas puses, un nocirstā koka sadedzināšanas 
laiks, no otras puses. Ņemot vērā koka nocir-
šanas laiku, nav iespējams apmetnes atklātā 
mājokļa uzcelšanas un ekspluatācijas laiku 
attiecināt pat uz laika periodu 2940/2850–
2760/2480 p. m. ē., jo pirmais datējums 
pieder tikai koksnes, nevis baļķa fragmen-
tiem. Par celtnes fundamentālo raksturu nav 
jāšaubās, jo tai piederošo stāvkoku vietu 
bedrēm ir pietiekami lieli diametri.

Šis pēdējais datējums daļēji tuvāks, bet 
tas nedublē jau agrāk Tartu Igaunijas ZA 
Zooloģijas un botānikas institūta noteikto  
Aboras  I apmetnes ogles 14 C datējumu (TA–
2145) 2820–2660 gadu p. m. ē.

Ogļu uzkrāšanās laiks celtnes vietā uzrāda 

laika intervālu starp 2780/2620–2680/2470 
p. m. ē. (Tln–3116 un 3117 paraugi), kas 
ir reālāks, jo apstiprina  pavarda darbības  
laiku.

Secinājumi
Aboras I apmetnes radioaktīvā oglekļa 

hronoloģijas izstrāde, kas tika uzsākta vēl 
20. gs. 70. gados, turpinājās arī 1982. g. 
Noteiktie paraugi atļāva AKK parādīšanās 
laiku Austrumbaltijas reģiona vidienē at-
tiecināt uz laika periodu 2820–2660  gadi  
p. m. ē.12. Savukārt jaunais 2008. g. noteik-
tais koksnes paraugs (Tln–3110) var liecināt 
par vēl ātrāku AKK iedzīvotāju ienākšanu Lu-
bāna mitrāja teritorijā, kuru var datēt ar laika 
periodu 2940–2850 p. m. ē., jo netraucē-
tajā kultūras slānī 0,80 m dziļi bija atrasts 
arī auklas keramikas kausa augšmalas frag-
ments (LNVM, Arheoloģijas nodaļa, inv. nr. 
76:17).

2008. g. ogļu paraugu noteiktie vecumi 
norāda uz Aboras I vēlā neolīta AKK apdzī-
votības fāzi, kas saistīta ar apbūvi — stāv-
koku konstrukcijas celtni un kura pieder 
intensīvas AKK apdzīvotības laikam apmet-
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nes nogāzes augšdaļā. Tā var būt datēja-
ma ar 2780/2620–2680/2470 (Tln–3116 
un 3117 paraugi) gadiem p. m. ē. (5. att.) 
Aboras I apmetnes iepriekšējo gadu četri ra-
dioaktīvā oglekļa paraugi (LE–671, LE–749 
un TA–2144, TA–2145) ar visām kalibrāci-
jas līknēm ir iekļauti Viduseiropas un Dien-
vidskandināvijas auklas keramikas kultūras 
absolūtās hronoloģijas datēšanas apkopojošā 
pētījumā un datu bāzē (LE–671, LE–749 un 
TA–2144, kā arī TA–2145), tomēr neesam 
iekļauti reģionālās sinhronizācijas skalās ne-
izvērsto pētījumu dēļ13. Tas norāda, ka Abo-
ras I un pārējo Lubāna mitrāja vēlā neolīta 
apmetņu absolūtas hronoloģijas izstrāde tur-
pināma, atrodot iespēju atlasītos paraugus 
datēt jau ar AMS (akselatora masas spektro-
metrijas) palīdzību, kas neapšaubāmi ir dār-
gāk, bet nepārprotami precīzāk. 
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HABItAtIon of LAtE nEoLItHIC ABoRA I SEttLEmEnt 
new radiocarbon data of Lake Lubāns Wetland

Ilze Biruta Loze
Guntis Eberhards

Summary

Key words: basis for Late Neolithic studies, local and Corded Ware Culture

Abora I settlement, which was excavated in Lake Lubāns Wetland during the 1960–1970s, 
represents the most important investigations of Late Neolithic culture in the middle part of 
Eastern Baltic region. Settlements of two different cultures — Corded Ware Culture (CWC) and 
new local culture — appeared on the archaeological map of this region. 
Paleogeographic field works of Late Neolithic Abora I settlement, during the 1980s, discove-
red the complicated situation of ancient bed of River Aiviekste (small and narrow River Abora 
today) and the location of settlement cultural layers on the slope (Fig. 1). According to the 
geomorphologic profile, the ancient bed of River Aiviekste was formed in deposits of limnogla-
cial sand and aleurite at the level of 88.5 m above the sea level (Fig. 2). Two different layers 
of sapropel were discovered by archaeologists on the slope of settlement, separated by a very 
rich cultural layer of grass peat and a line of sand. The conclusion is that the great regression 
of Lake Lubāns as well as recovered activities of River Aiviekste is the reason of such deposited 
sapropel layers. The radicarbon data — 3870 ±70, 3770± 60 (Table 1) belongs to the time 
of regression of Lake Lubāns, when the water level lowered till 89.5–90 m. 
Peculiarities of the stratigraphic conditions of cultural layers on the slope of Abora I settlement 
are discussed in the second part of paper. The area (2.5 m2) excavated in 2008 allows to 
gather new samples for radiocarbon dating. A dwelling place was discovered on the upper part 
of the slope, and flint, slate, bone, sandstone and amber artefacts were found (22) (Fig. 5). 
Pottery fragments of local and CWC culture were gathered (121). 
Samples of wood and charcoal (5) were dated and the new data allow considering earlier 
beginning — 2940–2850 BC — of the CWC population stage at Abora I settlement. The new 
data of the discovered dwelling on the upper part of the slope are related to 2780/2620–
2680/2470 BC. 
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Kā liecina pēdējā desmitgadē ievāktie 
dati,1 arī Latvijas skatītāju vairākums ap-
meklē konkrētus teātrus, nevis, piem., inte-
resējošā žanra izrādes dažādos teātros, bez 
tam nereti — tikai vienas zāles izrādes, ja 
teātrim ir atšķirīgas spēles telpas. Īpaši šai 
aspektā jāizceļ Latvijas Nacionālais teātris, 
kas pozicionē savu Jauno zāli kā no oriģinā-
lās teātra ēkas nosacīti autonomu telpu, pie-
dāvājot būtiski atšķirīgu repertuāru. Tādējādi 
teātris netieši uzsver ēkas un teātra māks-
liniecisko izpausmju, arī dažādu auditorijas 
grupu ciešo saikni laikmetīgajā teātrī. Pie-
ejamā informācija ļauj secināt, ka vairumā 
gadījumu noteicošais skatītāja izvēlē ir nevis 
mākslinieciskā kvalitāte, teātra ideoloģija vai 
trupas sastāvs, bet bieži tradīcija apmeklēt 
konkrētu teātra ēku.

No otras puses — teātra telpa ir arī viens 
no būtiskākajiem neatkarīgo teātru identitā-
tes aspektiem, kas piesaista lielu šo teātru 
auditorijas daļu — lielākoties gados jaunus 
cilvēkus, kuriem nav iepriekšējas teātra ap-
meklēšanas pieredzes vai arī tā ir neveiksmī-
ga.2 Tādi teātri kā Dirty Deal Teatro, Nomadi 
vai ĢIT (Ģertrūdes ielas teātris), kuros izrā-
des pārsvarā veido jaunākās paaudzes reži-
sori un aktieri, veiksmīgi izmanto faktu, ka 
trupas spēlē teātra izrādēm piemērotās, nevis 

īpaši būvētās telpās, radot par sevi priekšsta-
tu kā par ne-teātri (jēdzienu izprotot šauri — 
kā institucionalizētu teātri), citu vai jaunu 
teātri. Šo pašu nišu Latvijā aktīvi izmanto 
arī vairāki vidējās paaudzes režisori, piem., 
Gaļina Poliščuka (Галина Полищук, 1968) 
Gaļinas Poliščukas Teātra observatorijā, 
Juris Rijnieks (1958) ar kinoteātrī Splendid 
Palace uzvestajām izrādēm, daļēji arī Anna 
Eižvertiņa (1946) teātrī Skatuve. Šādā veidā 
tiek piesaistīts skatītājs, kas sevi neuzskata 
par teātru mērķauditoriju. Paradoksālā kārtā 
jākonstatē, ka bieži t.s. neatkarīgo un institu-
cionalizēto teātru piedāvājums mākslinieciski 
maz atšķiras gan kvalitātes, gan meklējumu 
ziņā — neatkarīgie teātri iestudē arī tradicio-
nālas dramatiskās izrādes, institucionalizētie 
teātri eksperimentē. Tas, ka auditorijas seg-
menti tikpat kā nepārklājas, norāda, ka notei-
cošais izvēlē ir nevis izrāde, bet gan pieredze, 
ko skatītājs gūst, teātri apmeklējot. Teātra 
telpa ir šīs pieredzes neatņemama daļa, un, 
tā kā telpas ir atšķirīgas, — skatītājs no lī-
dzīgām izrādēm dažādos teātros gūst būtiski 
atšķirīgu pieredzi.

Jaunais Rīgas teātris šo laikmetīgā teātra 
iezīmi apzināti izmanto kopš 1997. g., kad 
teātra māksliniecisko vadību pārņēma Alvis 
Hermanis (1965). Arī režisora izrādēs telpa ir 

TEĀTRA TELPAS SEMIOTISKIE ASPEKTI
JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA PIEREDZE

Zane Radzobe, 
mg. artis

Atslēgas vārdi: telpas semiotika, Jaunais Rīgas teātris, Alvis Hermanis

Latvijā faktiski nepētīts teātra aspekts ir teātra ēku semiotika, arhitektoniskās telpas saikne 
ar attiecībām, ko ar konkrētu izrādi, bet plašāk — ar konkrētu trupu vai pat teātra žanru — 
veido skatītājs. Īpaši aktuāls šis jautājums laikmetīgajā Latvijas teātrī kļūst saistībā ar tiem 
teātriem, kuru apmeklējumu līdztekus mākslinieciskiem būtiski ietekmē citi aspekti — pie-
derība sociālai grupai, nepieciešamība apliecināt statusu sabiedrībā utt.
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viens no būtiskajiem nozīmes nesējiem, sais-
tāma arī ar tādiem jēdzieniem kā atmiņa un 
identitāte, bez tam — jēdzienus izprot daudz-
slāņaini. (Šādā aspektā telpa cieši saistīta arī 
ar skatītāja un laika izpratnes jautājumiem.) 
Piem., telpa var iemiesot gan sociālu, gan 
kultūras atmiņu. Tomēr, pirms skatītājs sasto-
pas ar konkrēto mākslas darbu, viņam jau ir 
izveidojušās attiecības ar Jaunā Rīgas teātra 
telpu, kas apzināti noskaņo noteiktai iestu-
dējuma ievirzei, signalizē par trupas vērtību 
sistēmu un tradīcijām. Kaut arī A. Hermanis 
JRT ēku ir tikai pārņēmis (tās būvniecības 
oriģinālais konteksts attiecas uz 19. un 20. 
gs. miju), tomēr veids, kādā režisors līdz šim 
teātra telpas ir izmantojis, ļauj runāt par ap-
zinātu teātra identitātes un attiecību modeļa 
ar skatītājiem veidošanu.

Teātra telpas semiotika: vēsture 
un teorija

Viens no pirmajiem teorētiķiem, kas uz-
sver starp teātra ēku un izrādi eksistējošās 
saiknes svarīgumu, ir amerikānis Branders 
Metjūzs (Brander Matthews, 1852–1929) — 
viņš, analizējot klasisko dramaturģiju,  
uzsver, ka būtiski noskaidrot, kādam teātrim 
(fiziskiem telpas noteikumiem) katrs drama-
turgs rakstījis, jo tas palīdz izprast lugai tap-
šanas kontekstā izvirzītās tehniskās prasības. 
Kopš 20. gs. pirmās puses, kad B. Metjūzs 
izsaka šo ideju, semiotiska teātra arhitektūras 
analīze ir kļuvusi par būtisku teātra pētniecī-
bas nozari, pakāpeniski ievērojami paplašinot 
pētniecības areālu. Pētniekiem pakāpeniski 
pārejot no Ferdinanda de Sosīra (Ferdinand 
de Saussure, 1857–1913) divdaļīgā zīmes 
modeļa izpratnes (signifikants un signifikāts) 
uz Čarlza Pīrsa (Charles Peirce, 1839–1914) 
trīsdaļīgo zīmes modeli (signifikants, signifi-
kāts, interpretētājs), aizvien lielāku nozīmi 
iegūst zīmes uztvērējs — teātra gadījumā: 
skatītājs.

Kā nereti rāda skatītāju atsauksmes par 
izrādēm, apmeklētājs tiecas savu teātra piere-
dzi uztvert kā kopumu. Tas nozīmē, ka māks-

las baudījumu ietekmē ar mākslu nesaistīti 
sekundāri aspekti: biļešu cenas, bufetes kva-
litāte, telpu apgaismojums, labierīcības utt. 
Svarīgākais šādā aspektā nav funkcionālie 
telpas aspekti, bet fakts, ka telpa programmē 
skatītāju uzvedību. Sociologs Ervins Gofmans 
(Erving Goffman, 1922–1982) formulē, ka 
cilvēku uzvedību sabiedrībā nosaka rāmji, 
t.i., organizācijas principi, kas pārvalda so-
ciālas norises un nosaka to, kā mēs tajās 
iesaistāmies subjektīvā līmenī.3 Viens no 
E. Gofmana visplašāk analizētajiem sociālo 
rāmju piemēriem ir teātris; viņš norāda, ka 
teātra uztveri (to, kā skatītāji izturas cits pret 
citu un pret izrādi) nosaka kultūrspecifiski no-
sacījumi. Akcentējot šo iezīmi, ievērojamais 
amerikāņu teātra zinātnieks Marvins Karl-
sons (Marvin Carlson) formulē, ka “.. teātris 
jāsaprot ne tikai kā izpildīts teksts, bet kā no-
tikums, kas balstās sabiedrībā un kultūrā un 
saistīts ar citiem tekstiem un iestudējumiem 
daudzveidīgā nozīmju tīklā”.4

E. Gofmana teoriju specifiski teātra analī-
zei adaptē holandiešu pētnieks Henrijs Šon
makerss (Henri Schoenmakers), definējot, 
ka teātra rāmim vispārināti konstatējamas 
četras pazīmes. Pirmkārt, šī rāmja izpratne 
ir iemācīta, nevis iedzimta. Otrkārt, rāmis ir 
pakļauts vēsturiskām pārmaiņām. Treškārt, 
tas ir kultūrspecifisks — respektīvi, dažādām 
teātra kultūrām atšķirīgs. Ceturtkārt, teātra 
rāmis nosaka skatītāja kognitīvās un emo-
cionālās reakcijas. (H. Šonmakerss min, ka 
darbība spēles laukumā, pat ja ir absolūti 
identa darbībai reālajā dzīvē, tiks uztverta kā 
teatrāla darbība.)5 Savukārt Sjūzena Beneta 
(Susan Bennett) sadala šādi izprastu teatrālo 
rāmi iekšējā un ārējā rāmī — pirmais šajā ga-
dījumā ir pašas izrādes pieredze, kamēr otrs 
(ārējais) saistīts ar skatītāju gaidām.6

Šī eksplikācija demonstrē, kā teātra cen-
trā nonāk skatītājs — aktīvs interpretētājs. 
Process sasaucas ar Rolāna Barta (Roland 
Barthes, 1915–1980) teorētiski formulē-
to autora nāves ideju vai Ernsta Gombriha 
(Ernst Gombrich, 1909–2001) 20. gs. 60. 
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gados postulēto, ka jebkurš attēls ir fragmen-
tēts, nepilnīgs un, to uztverot, “pabeidz” ska-
tītājs, kas “aizpilda” tukšos laukumus starp 
atsevišķām attēla lauskām.7 Franču teātra 
semiotiķis Patriss Pavī (Patrice Pavis) teātrim 
piedāvā izmantot vācu zinātnieku Volfganga 
Izera (Wolfgang Iser, 1926–2007) un Hansa 
Roberta Jausa (Hans Robert Jauss, 1921–
1997) 70. gados literatūrzinātnē ieviesto 
iedomāto lasītāju (implied reader), darinot 
atbilstošu jēdzienu teātrī — iedomātais ska-
tītājs (implied spectator). Papildinājums ir 
būtisks, jo V. Izera izpratne par mākslas dar-
ba uztveri kā nepārtrauktu dialektiku starp 
mākslas darba gaidu horizontu (horizon of 
expectation) un skatītāja gaidu horizontu no-
drošina, ka, pēc Barta, izpratnē par mākslu 
tomēr netiek pilnībā pazaudēts mākslas dar-
ba (teātra gadījumā — izrādes) konteksts un 
piesaiste tam.

Tomēr vispārināta skatītāja lomas ekspli-
kācija teātrī per se neizskaidro, ar kādu me-
hānismu palīdzību tiek iedzīvināts teatrālais 
rāmis. Kā atzīmē Kristofers  Balme (Christo-
pher Balme, 1957), ņemot vērā, ka teorētiķi 
20. un 21. gs. mijā ir vienisprātis jautāju-
mā par skatītāja aktīvo centrālo lomu teātra 
situācijā, pētnieki tomēr pārsteidzoši maz ir 
pētījuši skatītāju kā specifisku teātra elemen-
tu. (Viņš arī uzsver, ka skatītājs kā aktīvs te-
ātra elements teātra vēsturē nav uzskatāms 
par novitāti — Aristoteļa katarse paredz ak-
tīvu skatītāja līdzdalību, arī reālisma teātrim 
būtiskā identifikācija ir aktīvs princips.) Šo  
iezīmi viņš netieši saista ar atzinumu, ka tikai 
20. gs. teorētiski tiek izdalīts abstrakts telpas 
koncepts — telpa kā simboliska forma (Ern-
sta Kasīrera (Ernst Cassirer, 1874–1945) 
formulējumā).8 Bet telpa ir izšķirošs faktors 
teatrālā rāmja iemiesošanā: “Jautājums tādē-
jādi jāsasaista vai nu ar “iekšieni” — teātra 
vidi, vai arī “ārieni” — to, kā ēka novietota 
plašākā kultūras kontekstā”9. Tāpēc, vispā-
rina M. Karlsons, jāpievēršas teātra “norises 
vietām, pētot, kā tās rada sociālas un kul-
tūras zīmes un kā šīs zīmes savukārt palīdz 

veidot kopējo teātra pieredzi. (..) [Jo] mēs 
acīmredzami esam [bioloģiski] ieprogrammē-
ti apzināti uztvert apkārtējo vidi”.10

M. Karlsons piedāvā apskatīt to, “kā teāt-
ris veido nozīmi”, analizējot teātra ēku un tās 
vietu pilsētvidē, jo tā (līdzīgi kā telpas organi-
zācija interjerā) nosaka, kā potenciālais ska-
tītājs jūtas un attiecas pret konkrēto teātri. Kā 
atzīmē K. Balme11 , simboliskā pilsētas struk-
tūra nosaka, kādus uztveres kodus attiecībā 
pret teātri izmanto skatītājs, ko viņš no teātra 
gaida, un bieži „tas nosaka, kuri skatītāji ap-
meklē kurus teātrus”. 12

Teātri vēsturiski ir atradušies gan tiešā 
kulta celtņu tuvumā (pat kulta celtnēs) vai 
tuvu laicīgās varas administratīvajiem cen-
triem, gan pilsētu nomalēs vai īpašos izklai-
des kvartālos. Katrs atšķirīgais novietojums 
liecina pirmām kārtām par teātra statusu 
sabiedrībā. Antīkajā pasaulē un kopš Rene-
sanses teātra ēkas tiek uztvertas kā sabied-
riskas celtnes, tādēļ arī arhitektoniskais risi-
nājums ir simbolisks sava laika sabiedrības 
un izpratnes par teātri iemiesojums (būtiski, 
kā noformēta fasāde, kādi ir zāles rotājumi, 
vai zāli iespējams pilnībā aptumšot, kā tel-
pā nodalītas skatītāju sociālās grupas utt.). 
Protams, 21. gs. sākuma Rīgas kontekstā jā-
ņem vērā, ka neviena jauna teātra ēka kopš  
21. gs. 70. gadiem nav uzcelta, un esošie 
teātri ierobežotos finansiālos apstākļos pielā-
go sev eksistējošās telpas. Tomēr visos Rīgas 
teātros, bet īpaši JRT, ir pamats analizēt te-
ātra telpu, jo teātri telpu pārdomāti izmanto 
attiecību veidošanai ar skatītāju. 

JRT ēka atrodas ārpus “teatrālā centra” 
un ir fasādes teātris — tas būvēts ar aprēķi-
nu, lai ieplūstu pilsētvidē, netiktu īpaši noda-
līts no apkārtējās apbūves, tādējādi signali-
zējot par jauna veida attiecībām starp teātri 
un sabiedrību. Līdz 19. gs. un 20. gs. mijai 
buržuāziskie teātri un operas tiek būvētas, 
telpu īpaši nodalot no pilsētvides, piem., ar 
laukumu fasādes priekšā, uzsverot, ka teātris 
ir īpaša, no ikdienas izdalīta aktivitāte, arī — 
statusa lieta. 20. gs. sākumā starptautiskā 
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mākslas teātru kustība uzsāka teātra demo-
kratizēšanu. Labi apzinoties arhitektūras ie-
tekmi uz skatītāju, no jauna būvētie fasādes 
teātri tiecas ieplūst pilsētas vidē, ar laiku kļū-
dami faktiski neatšķirami no apkārtējās ap-
būves, JRT gadījumā — dzīvojamā kvartāla. 
Tādā veidā teātra arhitektūra uzsver teātra 
pietuvināšanos dzīvei.

Vienlaikus būtiskas izmaiņas notikušas 
arī teātra interjeros. Iepriekš publikai celtās 
teātra ēkas (ar variācijām arī galma un privā-
tie teātri), ir sociālās hierarhijas iemiesojums 
arhitektūras formā. Karaliskā loža ir centrā-
lais elements; ložu, balkonu, partera zonu 
dalījums atbilst sociāliem slāņiem sabiedrī-
bā; katram sociālajam slānim ir arī atsevišķi 
saloni (izņemot zemākos slāņus, kam visbie-
žāk atpūtas telpu nav), vestibili, pat kāpnes, 
kas nodrošina, ka dažādās šķiras, formāli 
uzturēdamās vienā telpā, faktiski nesastopas. 
Visgreznāk (rotājumos iemiesojot modē eso-
šās ētiskās un estētiskās vērtības, arī uzsve-
rot sociālo hierarhiju) dekorēta zāle, jo teātris 
primāri tiek uztverts ne tikai kā mākslas bau-
dījums, bet kā sociāla interakcija, kurā svarīgi 
redzēt citus un parādīt sevi. (Zāles aptumšo-
jumu teātros sāk ieviest tikai 19. gs. otrajā 
pusē, kaut, kā atzīmē M. Karlsons, tehniski 
tas ir iespējams daudz agrāk.) Fasādes teātri 
par galveno principu pakāpeniski ievieš funk-
cionalitāti, kā centrālo skatītāju zālē pasludi-
not nevis ložu rotājumus, bet skatuvi. Faktiski 
tas iezīmē arī jaunu skatījumu uz teātri — kā 
profesionālu mākslu.13

Teātra ēkas semiotika:  
JRT pieredze

JRT skatītāju telpas un lielā zāle šādā as-
pektā ir tipisks fasādes teātra piemērs. Skatī-
tāju telpas ir uzsvērti sašaurinātas — blakus 
centrālai ieejai īpaši nenodalītā telpā izkār-
tota garderobe, divas kāpnes uz zāli un pati 
skatītāju zāle, kurā dekora nav vispār. Zāles 
noformējumā dominē neitrāls krāsojums un 
koka paneļi balkonā. Nav ložu; skatuves kār-
bu no zāles nenodala īpaši izcelta proscēnija 

arka — funkcionāli dalījums telpā saglabā-
jas, bet dekorativitāte nenovērš uzmanību no 
skatuvē notiekošā. Faktiski JRT ēka arhitek-
toniski iemieso divus principus — tā ir demo-
krātiska telpa un telpa, kurā visa uzmanība 
virzīta uz skatuvi, tātad mākslas darbu.

Šie ir objektīvie telpas elementi, ko teāt-
ris, īpaši ņemot vērā ierobežotos finansiālos 
apstākļus, nevar mainīt. Tomēr tajā, kā JRT 
A. Hermaņa vadībā izmanto telpu, redzams, 
cik lielā mērā teātra skatījums uz mākslu ir 
idents fasādes teātra piedāvājumam.

Skatītāja telpa teātrī nosacīti ir pārejas 
telpa, kurā ienākušais cilvēks nomaina vie-
nu rāmi pret citu, respektīvi, no garāmgājēja 
pārtop skatītājā. Komentējot procesu, kā tas 
notiek, būtiski izprast divas idejas, kas sais-
tītas ar nozīmes veidošanos — F. de Sosīra 
nošķīrumu starp sintagmātiskām un paradig-
mātiskām nozīmes attiecībām un M. Karlso-
na izpratni par parādīšanās fenomenu teātrī.

F. de Sosīrs runā par sintagmātiskām un 
paradigmātiskām (sistēmiskām) attiecībām 
zīmes izpratnē, par piemēru ņemot vārda kā 
zīmes funkcionēšanu. Sintagmātiskās attiecī-
bas šādā izpratnē formulē elementa saikni ar 
blakus esošajiem elementiem (piem., to, kā 
vārds funkcionē teikumā), savukārt paradig-
mātiskās attiecības veidojas starp vārdu un 
tā noraidītajām alternatīvām (sinonīmiem, 
antonīmiem utt.). Šo izpratni R. Barts attie-
cina uz arhitektūru, minot, ka sintagmātiskās 
attiecības tādējādi raksturo, piem., kā kolona 
funkcionē ēkas struktūrā, kamēr paradigmā-
tikās attiecībās doriska kolona liek domāt par 
jonisko un korintisko orderi utt.14 Respektīvi, 
svarīga ir gan konkrētā elementa funkcionali-
tāte, gan tā izvēle per se.

Ņemot par pamatu paradigmātiskās at-
tiecības, būtiski izgaismojas JRT attieksme 
pret ēkas fasādi — respektīvi, uzstādījums 
ļauj analizēt ne tikai tos elementus, kas te-
ātrī atrodami, bet galvenokārt to, kā fasādē 
trūkst. Kā uzsver M. Karlsons, teātra dekora-
tīvie elementi (kā fasādē, tā interjerā) funk-
cionē, identificējot ēkas funkcijas un piesais-
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tot potenciālo publiku.15 JRT ēka stilistiski 
pilnībā iekļaujas pilsētas centra dzīvojamo 
māju kvartālā (arhitektoniski dotais), un kaut 
arī ēkas funkcija ir būtiski atšķirīga, salīdzi-
not ar apkārtējām būvēm, teātris to neuzsver. 
Nav pamanāma nosaukuma vai logo (21. gs. 
pirmās desmitgades beigās teātris otrā stā-
va līmenī gan uzstāda arī savu nosaukumu, 
tomēr tas saskatāms tikai no ielas pretējās 
puses), nav iestudējumu reklāmu (afišu sie-
na atrodas pie citam īpašumam piegulošas 
autostāvvietas, vairāku metru attālumā no 
JRT gala sienas, bet fiziski saistīta ar bla-
kus esošo ēku). Ieeja teātrī atpazīstama tikai 
pēc repertuāra saraksta, kas novietots blakus 
durvīm, bet pats saraksts savukārt neatgā-
dina teātra afišu, drīzāk — sliktā kvalitātē 
iespiestas vienā ēkā strādājošu dažādu uz-
ņēmumu šiltītes. 

Pieeja fasādei ir būtiski atšķirīga no citiem 
pilsētas teātriem, kas ēkas sienas noklāj ar 
lieliem glancētiem jaunākos iestudējumus 
reklamējošiem plakātiem. Tādējādi JRT it 
kā iekūst pilsētas telpā, liekot teātra skatī-
tājiem īpaši meklēt pašu ēku un citviet, ne 
pilsētvidē, interesēties par jaunākajiem ie-
studējumiem. Arī JRT izrāžu plakāti ir stilā  
iztu rēti — nereti monohroni, nelieli, uzmanī-
bu nepiesaistoši. (Līdzīgi “neiezīmētas” ir arī 
citas teātra zāles — Mazā zāle JRT pagalmā, 
uz kuru ēkas fasādē nav nekādu norāžu, zāle 
Talsu ielā, kas pirmreizējam apmeklētājam 
ir grūti atrodama.) Tādējādi teātris atgādina, 
piem., Īstvilidžas teātrus Ņujorkā vai ekspe-
rimentālos teātrus Eiropas metropolēs, kas 
šādi telpā uzsver, pirmkārt, savu avangarda 
statusu, otrkārt, faktu, ka gluži fiziski viņu zā-
lēs nenonāk nejauši skatītāji, bet tikai tie, kas 
zina, uz kurieni un ko skatīties dodas.

Tomēr teātris fasādē atļaujas izvietot arī 
visai pamanāmu vizuālu zīmi — uz teātra 
brandmūra, vietā, ko Rīgā tipiski izmantotu 
reklāmas plakātam, tiek uzstādīta liela Edu-
arda Smiļģa (1886–1966) fotogrāfija, ar pa-
rakstu “Smiļģa māja”.16 Šo zīmi iespējams 
interpretēt kā tradīcijas parādīšanos.

M. Karlsons, runājot par mehānismiem 
un saitēm, kas teātrī saista vienu iestudēju-
mu, tradīciju, dramaturģisku darbu u. tml. ar 
citu, ievieš terminu ghosting, tiešā tulkojumā 
no angļu valodas — spokošanās. Kaut arī 
tulkojums šķiet precīzi pārraidām metaforis-
kā termina jēgu, šī pētījuma robežās lietots 
jēdziens parādīšanās, akcentējot M. Karlso-
na analizēto mehānismu. Proti, viens darbs 
(ķermenis, laikmets, interpretācija u.tml.) vai 
tā elementi parādās, projicējas uz cita darba 
(ķermeņa, interpretācijas) virsmas, veidojot 
daudzslāņainu tēlu. Process var būt apzinā-
ti, piem., izrādes veidotāju, iecerēts, bet var 
būt arī nejaušs efekts, skatītājam zālē ienesot 
recepcijas procesā savu iepriekšējo pieredzi.

Parādīšanās funkcionēšanu nodrošina 
fakts, ka ikviens teātris ir kultūras atmiņas 
nesējs. Rietumu tradīcijā uz to norāda jau te-
ātra nosaukums. Theatron grieķu valodā no-
zīmē “skatīšanās vietu”. Tradīcija, ka ar vie-
nu vārdu tiek apzīmēta gan māksla, gan tās 
norises vieta, tiek turpināta daudzās Rietumu 
kultūrām piederīgās valodās, arī latviešu. Par 
atmiņas funkciju rosina domāt arī teātra ter-
minoloģija, latviešu valodā, piem., “attēlot” 
lietojums. R. Šēhners (Richard Schechner, 
1934) teātra atmiņas funkciju atzīst par tik 
būtisku, ka pat darina performances definī-
ciju, izmantojot šo konceptu. Pēc viņa, per-
formance ir “atjaunota”, arī “otrreiz izpildīta 
uzvedība”.17

M. Karlsons min, ka paralēls process te-
ātrim šādā aspektā ir sapņošana, jo “daudzi 
sapņu teorētiķi ir atzīmējuši, ka sapņošanai 
privātajā pieredzē ir būtiskas paralēles ar to, 
kā darbojas teātris kā publiska pieredze”.18 
Citējot Bertu Steitsu (Bert States, 1929), 
M. Karslons pierāda, ka teātris, līdzīgi kā sap-
nis, veidojas no iepriekš eksistējošas realitā-
tes daļām, kas pārkārtotas jaunās sakarībās. 
“Gan cilvēka jaunrade, gan sapnis ir cieši 
saistīts ar atmiņas pārvarēšanu [arī: sarunu 
ar atmiņām — Z.R.]. “Ja kaut ko vispār ie-
spējams atcerēties, tad to atceras nevis kā to, 
kas noticis, bet gan kā kaut ko, kas noticis 
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atkal citādā veidā.” Teātra nomoda sapnis, 
tāpat kā pats sapnis, ir īpaši piemērots šim 
dīvainajam, bet acīmredzami izšķiroši sva-
rīgajam procesam.”19 Respektīvi, teātris ne-
mitīgi reproducē kultūras mītus, leģendas, 
vērtības, ļaujot tām vienlaikus saglabāties 
uztvērēju apziņā un būt nemitīgi mainīgām.

Teātra saikne ar atmiņu tādēļ ir dziļa, to-
mēr arī sarežģīta: “Herberts Baus ir provokatī-
vi atzīmējis, ka gan Rietumos, gan Austrumos 
performancei universāli raksturīgas spokoša-
nās20, atgriešanās sajūta, pārdabisks un ne-
izbēgams iespaids, ko tā raisa skatītājos — 
“mēs redzam to, ko jau esam redzējuši”. (..) 
Teātris kā kultūras un vēstures procesa simu-
lakrs centies attēlot ikvienu cilvēku rīcību to 
fiziskajā kontekstā, tātad — vienmēr piedā-
vājis sabiedrībai vistaustāmāko pašu rīcības 
apjausmas mēģinājumu. Teātris ir kultūras 
atmiņas glabātuve, bet, līdzīgi kā katra atmi-
ņa, arī tā nemitīgi pielāgojas un pārveidojas, 
jo atmiņas, kas tiek glabātas, uznirst aizvien 
jaunos apstākļos un kontekstos.”21

Kā kultūras atmiņas apzināta aktualizē-
šana jāapskata JRT interjers. Kā jau iepriekš 
minēts, A. Hermaņa JRT īpaši uzsver E. Smiļ-
ģa Dailes teātra kontekstu. To teātra ēkā ir 
salīdzinoši viegli projicēt, jo JRT strādā vēs-
turiskajā Dailes teātrī. Par apzinātu saspēli 
ar Dailes teātri, piem., iespējams uzskatīt 
skatītāju foajē iepretim skatītāju garderobei 
iebūvēto kamīnu, kurš sezonas laikā pirms 
izrādēm kuras.22 Ja degošo kamīnu interpretē 
kā telpas zīmi (tas nav funkcionāls, jo milzīgo 
foajē nespēj sildīt, kā arī nav pietiekami liels, 
lai kļūtu par telpai būtisku interjera elemen-
tu — plašajā telpā nelielais, neizteiksmīgais 
kamīns, kaut atrodas centrālā vietā, faktiski 
“pazūd”), veidojas interesantas sakarības. 
Kamīns, kura uguns liesmas ceļas uz augšu, 
kur atrodas Lielā zāle, atgādina uguni, kas 
kuras zem telpas, to sildot. Šādā aspektā par 
“sildelementu” iespējams atzīt E. Smiļģa tra-
dīciju.23

Tomēr kopš teātris ieguvis starptautisku 
atpazīstamību, E. Smiļģa parādīšanās ga-

dījumus teātra audeklā papildina cita veida 
parādīšanās — intravertāka, uz pašu teātri 
vērsta identitātes izpausme. Veidojot vispāri-
nājumu metaforas formā — nosacīti beidzas 
posms, kurā teātris salīdzinās ar ārpasauli un 
priekšplānā izvirza individuālākus atskaites 
punktus.

Šāda rakstura parādīšanās piemērs teāt-
ra telpā atrodams ēkas interjerā — foajē un 
kāpņu telpas izmantojumā. Publisko teātra 
telpu rotā A. Hermaņa Tālāk iestudēšanas 
laikā uzkrāsotie modernā anarhisma teorē-
tiķa Hakima Beja (Hakim Bey, īstajā vārdā 
Peter Lamborn Wilson) citāti, ko iespējams 
traktēt kā savdabīgu teātra moto. Virzienā 
no garderobes līdz zālei izkārtoti sekojoši 
teksti: “Sveiciens manai pirmajai skolotā-
jai!”, “Streikojiet par mākslas skaistumu!”, 
“Life, not lifestyle!”, “Poētiskais terorisms”, 
“Ēdiens nauda [/] Saule smiltis sekss sapņi 
mīlestība patiesība miers brīvība un taisnī-
gums”, “Māksla ir iebāzusi galvu (sev) [ar 
melnu flomāsteru rokrakstā rakstītais papil-
dinājums ievilkts trafareta tekstā] dibenā un 
ir pienācis laiks to izvilkt [ar iekavu rokrak-
stā ievilkts trūkstošais “k”] ārā!”, “разбейте 
символы Империй во имя... да не во Чье 
имя, лишь бы сердце радовалось”, “(tā-
lāk)”, “Pilsētas partizāni par bērnu brīvību!”, 
“Radikālais aristokrātisms”, “Man patīk, kad 
uz ielas man uzplijas bērni — bezpajumtnie-
ki”, “исскусство будеть продолжаться точно 
так же, как вы будете продолжать дишать, 
есть и трахаться”, “piedzimsti! [/] iepērcies! 
[/] mirsti!”, “nāve televizorā izskatās skaistāk 
nekā dzīvē”, “palieciet kopā bez mums!”, “ga-
lerijas pārvērš skaistumu precē, bet bankas 
pārstrādā iztēli mēslos un parādos”, “(tālāk)”, 
“англосаксонский постпрoтестанский мир 
направляет всю свою подавленную Чув-
ственность в рекламу”, “(tālāk)”, “Jūs jau 
sen esat to pelnījuši!”, “земля, труд, природа 
[/] “само я”, сама жизнь [/ ] даже смерть — 
всё есть денги”, pie zāles — “utopija šeit 
un tagad” un “Haoss ir nemirstīgs”. Kaut arī 
citātu izkārtojums, izņemot programmatisko 
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sākumu un beigas (hronoloģiska sakārtotī-
ba virzienā no skolas uz mākslu, akcentējot 
mākslas kā utopijas izpratni, sasaistot to ar 
haosa un mūžības jēdzienu), šķiet nejaušs, 
tas rada pretrunīgu emocionālu iespaidu, 
skatītājam sastopoties ar izteikumiem, ko 
viņš spēj identificēt kā teātra pozīciju, kā arī 
tādiem, kas šķiet izaicinoši. (Arī tā ir JRT 
pozīcija — netrafarets izaicinājums.) Telpas 
noformējumā, līdzīgi kā A. Hermaņa izrādēs 
kopumā, vienas un tās pašas zīmes vienlai-
kus uztveramas gan kā nopietni iecerētas, 
gan ironisks komentārs.

Zīmīgi, ka izteikumi atlasīti Tālāk 
(M. Gorkija Dibenā) tapšanas laikā — izrāde 
pēc ieceres ir izteikti intraverta, pievēršoties 
jautājumam par teātra trupas identitāti. Kā 
raksta Silvija Radzobe (1950) recenzijā par 
Tālāk, “izrādes nosaukumam, kas uzrakstīts 
uz teātra kāpņutelpas sienām .. ir vismaz 
divnozīmīgs raksturs. Ja šo nākotnes per-
spektīvu iemiesojošo vārdu attiecina uz lugas 
un izrādes personām, kurām nākotnes nav, 
ir tikai nezināmi ilga bezjēdzīga tagadne, tas 
iemanto ironisku nozīmi. Savukārt, ja teāt-
ris ar “tālāk” uzrunā pats sevi, šis apstākļa 
vārds iegūst optimistisku un pelnīti pašapzi-
nīgu nokrāsu, jo JRT patlaban Latvijā tiešām 
ir vienīgais teātris, kur nenotiek dusēšana uz 
lauriem, kur katra nākamā izrāde ir jauns un 
drosmīgs solis radošu meklējumu ceļā”.24

Šo meklējumu ceļu teātra telpā dokumen-
tē viesizrāžu fotogrāfijas, ar parakstiem —  
vieta (pilsētas, festivāli) un gads, veidojot 
skatītājiem uzskatāmu teātra dzīves hroni-
ku. Semantiski bez nozīmes nav arī tas, ka 
fotoattēli un citāti izkārtoti nevis foajē vai 
salonā kā tradicionālā buržuāzijas teātrī, bet 
gan kāpnēs. Buržuāzijas teātrī cits blakus 
citam novietotās portretu galerijas iezīmē te-
ātra slaveno vēsturi, tātad — pagātnes laiku 
(buržuāzijas teātri skatītāju telpas izgrezno ar 
konkrētā teātra slaveno aktieru un dramatur-
gu portretu galerijām, teātra vāktām kolek-
cijām, teātra bibliotēkas eksemplāriem utt., 
kas funkcionē kā savdabīgs teātra muzejs), 

kā arī teātra “seju” — publiski skatītājam ie-
raugāmo mašinērijas daļu. Fokusēšanās uz 
izrāžu fotogrāfijām (iepretim aktieru portretu 
galerijas principam) vienlaikus atklāj arī teāt-
ra prioritātes — augstāk par zvaigznēm tiek 
stādīts kopējais darbs. (Fotoattēlos dažādās 
izrādēs redzami visi trupas pārstāvji.) 

JRT attēlu un citātu izkārtojums augšup-
ejošajās kāpnēs, kur katrs pagrieziens atklāj 
jaunu perspektīvu, ir dinamisks princips un 
liek drīzāk domāt par pagātnes virzību cauri 
tagadnei uz vēl nezināmu nākotni. Bez no-
zīmes nav arī fakts, ka šeit “seja” ir intīmā-
ka — tas ir kā teātra ceļojumu albums un 
dienasgrāmata vienlaikus. Šādā veidā teātris 
burtiski iezīmē savu vietu pasaulē — ideolo-
ģiski un ģeogrāfiski (JRT ar A. Hermaņa izrā-
dēm viesojies četru kontinentu nozīmīgākajos 
festivālos).

Kaut arī interjera noformējuma pieeja 
tipoloģiski šķietami ir viena, fotogrāfiju un 
tekstu izvietojums centrālajā ēkā būtiski 
atšķiras no tā, kādu pirms remonta bija ie-
spējams apskatīt Mazās zāles foajē — JRT 
izrāžu plakātu kolāža. Šai gadījumā svarīgi, 
ka ne citāti, ne fotogrāfijas nav izkārtotas 
kolāžas veidā — kā cits citu izslēdzoši frag-
menti, sakārtoti nejaušā kārtībā. Katrs citāts 
un katra fotogrāfija centrālajās kāpnēs iezī-
mē kādu ideoloģisku uzstādījumu vai teātra 
sasniegumu. Līdzīgi kā teātra mājaslapa, 
kas uzskaita saņemtās balvas un recenzijas, 
arī šī siena kalpo par programmu un hroni-
ku vienlaikus, iezīmējot teātra ideoloģisko 
pagriešanos ar skatu uz iekšpusi — pašam 
pret sevi. Nav nejauši, ka virzība uz augšu 
vienlaikus ir arī centrtieces kustība — pretim 
skatuvei, kas telpas organizācijas nozīmē ir  
JRT centrā.

JRT telpā sevi pozicionē vienlaikus kā de-
mokrātisku un elitāru teātri. Noteiktu funkciju 
veic periodiski teātra īstenotās akcijas — ie-
dvesmojoties no F. Kastora (Frank Castorf, 
1951) piemēra, JRT pasludina, ka darbosies 
JRT kultūras nams; vairākas sezonas JRT 
darbojas “bibliotēka” — grāmatu plaukts, 
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kurā skatītāji var atstāt savas grāmatas vai 
paņemt citu atstātās. A. Hermanis īpaši uz-
sver, ka JRT atvēlējis savas telpas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas maketa 
izstādīšanai un publiskajai apspriešanai. Te-
ātris īsteno elastīgu cenu politiku, piedāvā 
ievērojamas atlaides studentiem un pensio-
nāriem.

Vienlaikus jāatzīmē, ka centrā allaž ir te-
ātra, nevis skatītāju telpa. JRT, kaut arī sagla-
bāts fasādes teātrim principiālais nodalījums 
starp skatītāju un teātra telpu, tomēr telpu 
izmantojumā uzsver teātra telpas prioritāti. 
Kamēr skatītāji netiek ielaisti aizkulisēs, teāt-
ris jebkurā brīdī var atņemt skatītājiem daļu 
telpas, padarot to par izrādes telpu. Piem., 
t.s. Baltajā zālē, kas lielākoties funkcionē kā 
skatītāju foajē, iestudētas vairākas izrādes. 
Savdabīgas attiecības starp skatītāju un teātri 
veidojās arī Garajā dzīvē, kas sākotnēji tika 
iestudēta mēģinājumu telpā virs teātra nolik-
tavām un paredzēta četrdesmit skatītājiem. 
Kaut šajā un citos gadījumos izvēle ir atkarīga 
arī no objektīviem finansiāliem un organiza-
toriskiem apstākļiem, telpa tomēr skatītājam 
uzspiež noteiktu kodu — Garās dzīves gadīju-
mā: eksperimenta, teātra iekšienē (fiziski un 
pārnestā nozīmē) notiekoša darba kontekstu.

Savdabīgu lomu JRT uztverē spēlē arī 
teātra telpu avārijas stāvoklis.25 Kā liecina 
vairākas publiskas diskusijas, īpaši jautāju-
mā par finansējumu JRT ēkas rekonstrukci-
jai, daļa sabiedrības teātra fizisko sabrukumu 
uzskata par apzināti veidotu un uzturētu. 
Respektīvi, uztver teātra ēku kā skatuvi, in-
terpretējot reālo ēkas sabrukumu kā inscenē-
tu. Kaut arī apgalvojums vērtējams kā popu-
listisks, tas ir interesants analīzes nolūkiem, 
jo signalizē, ka plašāka publika saista teātra 
ēku — interjeru un eksterjeru — ar teātra 
programmisku māksliniecisku un pilsonisku 
pozīciju. Kā atzīmē M. Karlsons, citējot R. 
Bartu, sabiedrībā faktiski nekas nespēj izbēgt 
semiotizācijas procesam.26 Emocionāli JRT 
telpas fiziskais stāvoklis skatītāju ietekmē ne-
atkarīgi no tā, vai tās veidošanā dominējuši 

apzināti vai neapzināti impulsi. JRT ēka tiek 
uztverta kā zīme mākslai, kas top drupu kau-
dzē. Paradoksālā kārtā šī ideja tiešām atbilst 
A. Hermaņa izpratnei par kultūras stāvokli 
mūsdienās.

Kā atzīmē M. Karlsons, (institucionālais) 
teātris allaž sevi pozicionējis kā īpašu, no ik-
dienas rutīnas izdalāmu pieredzi.27 JRT šo 
principu nenoraida. Bet pieredze, kurai JRT 
noskaņo savu skatītāju teātra “pārejas tel-
pā”, ir Latvijas teātra kontekstā specifiska —  
noraidot teātra kā sociālas interakcijas vie-
tas ideju, visu uzmanību novirzot uz centrētu 
mākslas darbu. Tādējādi JRT Latvijas teāt-
ra kontekstā eksistē kā divu, šķietami viens 
otru izslēdzošu teātra modeļu sajaukums —  
A. Hermaņa vadībā tas ir neatkarīgs28 insti-
tucionalizēts teātris. Citiem vārdiem sakot — 
teātra telpa uzsver JRT mākslinieciskās pozī-
cijas specifiku: spēju savienot pamatplūsmas 
un avangarda teātra mākslinieciskos meklē-
jumus vienos un tais pašos iestudējumos.

Avoti un piezīmes
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ras ministrijas ikgada pārskati par teātru 
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14 Carlson, M. Places of Performance: The 
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Garāmgājēji tiecas Bindes fotogrāfiju uz-
tvert kā reklāmu, bet nekļūst skaidrs, ko 
tieši tā reklamē.

17 Schechner, R. Between Theatre and Ant-
hropology. Cit. no Carlson, M. The Haun-
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The University of Michigan Press, 2011. 
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20 Nō teātra izrāde ir šāds “spokošanās” 

piemērs Austrumu teātrī, izrādes formā 
postulējot pagātnes, “spoku” atgriešanos. 
Vienlaikus tas iezīmē arī tradīcijas pār-
mantojamību — tradicionāli uzsvars tiek 
likts uz pagātnes meistaru paņēmienu 
un izpausmju atkārtošanu jaunā kontek-
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gām kā tipiskiem “spokošanās” piemēriem.
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as a Memory Machine, p.1.–2.

22 E. Smiļģa Dailes teātra emblēma ir stilizē-
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23 Teātrī nemainītā veidā ir saglabāts arī 
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ātrim piederīgu telpu. Jāatzīmē, ka E. Smiļ-
ģa būtisko lomu JRT iekšējā dzīvē A. Her-
manis nenoliedz, tomēr arī atsakās par to 
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publiski runāt, uzsverot, ka tam ir saistība 
ar JRT iekšējām tradīcijām, arī teātra vidē 
valdošo māņticību.

24 Radzobe S. Auseklītis un ateja. Forums. 
2004. 16. janv. Sk. internetā (tiešsaistē 
20.06.2011.) www.jrt.lv

25 Pretstatā, piem., Pīteram Brukam, kas, 
pārvedot Mahabharātu uz Ņujorku, iegul-
dīja piecus miljonus ASV dolāru Brooklyn 
Majestic teātra pārveidošanai “kultūras 
drupās” (M. Karlsona formulējums), JRT 
nav kapitāli remontēts kopš ēkas celša-
nas laika, fasāde daļēji apvilkta ar sietu, 
kas notur birstošo apmetumu, Lielās zāles 
balkons avārijas stāvokļa dēļ ir skatītājiem 
slēgts, bet teātra telpās kosmētiskais re-
monts nav bijis kopš padomju laikiem. 
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28 Jēdzienam “neatkarīgie teātri” Latvijā, lī-

dzīgi kā daudzviet citur pasaulē, ir divas 
nozīmes. Juridiski un finansiāli teātri ir ne-
atkarīgi no valsts finansējuma, respektīvi, 
nav valsts vai pašvaldības budžeta iestā-
des. (Latvijas apstākļos gan jāatzīmē, ka 
šī neatkarība ir iluzora, jo valsts dotē ne-
atkarīgos teātrus, izmantojot citus finanšu 
instrumentus, un bez šādas dotācijas ne-
atkarīgo teātru pastāvēšana Latvijā nebūtu 
iespējama.) Bet visbiežāk jēdzienu lieto tā 
otrajā nozīmē, proti, runājot par neatkarī-
gu, tas ir — eksperimentālu, avangarda, 
māksliniecisko programmu. Šai gadījumā 
jēdziens lietots tā otrajā nozīmē.

SemioTic ASpecTS of The TheATRe SpAce: expeRience of The new RigA 
theatRe

Zane Radzobe

Summary

Key words: semiotics of space, the New Riga Theatre, Alvis Hermanis

An actually unstudied aspect of theatre in Latvia is semiotics of theatre premises, the link 
between the architectonic space and the relationships formed between the viewer and a conc-
rete performance, or in a wider sense, with a concrete troupe or even a dramatic genre. In the 
contemporary Latvian theatre this issue becomes especially topical in connection with theatres 
where the attendance is affected, alongside the artistic factors, also by aspects like belonging 
to a social group, necessity to confirm one’s social status, etc.
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Introduction
The purpose of this paper is to character-

ize undergoing major demographic changes 
in the Baltic Sea region in the 21st century. 
Five former Soviet bloc countries (Estonia, 
Latvia, Lithuania, Poland, and Russia), Ger-
many and Nordic countries around the Bal-
tic Sea are treated as the Baltic Sea region 
countries. According to the Union of Baltic 
Cities (UBS) Charter, these ten Baltic coastal 
countries are members of the UBS (Baltic Cit-

ies Bulletin…, 2011). Promotion of the BSR 
image is thought to be an integral part of the 
European Union Strategy for the Baltic area 
as eight out of ten states are members of the 
EU. 

The research is based on national and in-
ternational official statistical data. Compara-
tive analysis and statistical methods have 
been mainly used in the paper. It should be 
taken into consideration that for the time 
being we do not have the 2011 year round 

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN 
THE BALTIC SEA REGION

Pēteris Zvidriņš,
Full member of Latvian Academy of Sciences,

Dr. hab. oec. (demogr.)

Key words:  demographic, fertility, mortality, depopulation, Baltic region

The paper deals with characterization of main demographic processes in the Baltic Sea Region 
(BSR). The recent publications of the Eurostat and national statistical offices make it possible 
to analyze different population reproduction and migration processes and to find some simi-
larities and differences between countries. The current demographic situation in the BSR is 
characterised by significant differences. The population of the Nordic countries is increasing 
consistently whereas in the former Soviet Union republics (Estonia, Latvia, Lithuania, Russia) 
and in Poland a characteristic feature of the demographic development is decrease of the 
population (depopulation) due to very low fertility, comparatively high mortality and emigra-
tion of working population, mainly to the West Europe. The level of depopulation is very high 
in Latvia, Lithuania and Russia, including Northwest Russia. In Germany, in the first decade 
of the 21st century the population was already declining nevertheless positive net migration. 
The role of the Nordic countries in the region is increasing. The study shows that the BSR is 
among most ageing areas in the world.  According to the calculations of the author, the rank of 
Germany by three ageing indicators is the 2nd highest in the world (after Japan). A very high 
level of ageing is observed also in Finland, Sweden and Latvia but the lowest one — in Russia 
and in Poland. All governments of the region considered population ageing as a major concern. 
Demographic projections show that population increase will occur in the Nordic countries, 
whereas will decrease in the Eastern BSR and Germany. The  strongest population growth is 
projected for Norway and Sweden and the sharpest declines — for Latvia and Lithuania.
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Table 1.  Population and its change in ten countries around the Baltic Sea 
 (in thousands in 1 January)

 2000 2010 Changes, in %

Russian Federation 146 890 141 915 -3.4

      North-West Federal district 14 323 13 437 -6.2

      Leningrad oblast 1 687 1 630 -3.4

      Saint Petersburg 4 742 4 600 -3

      Kaliningrad oblast 959 938 -2.2

Germany 82 163 81 800 -0.4

      Lower-Saxony 7 956 7 929 -0.3

             Bremen 660 661 0.2

             Hamburg 1 726 1 786 3.5

      Schleswig-Holstein 2 804 2 800 -0.1

      Mecklenbug-Vorpommern 1 760 1 700 -3.4

Poland 38 654 38 200 -1.2

      West Pomeranian 1 697 1 693 -0.2

             Szczecin 415 406 -2.2

      Pomeranian 2 184 2 240 2.6

            Gdansk 463 462 -0.2

       Varmian-Masurian 1 428 1 427 -0.1

Sweden 8 861 9 341 5.4

Denmark 5 330 5 535 3.8

Finland 5 171 5 351 3.5

Norway 4 484 4 858 8.3

Lithuania 3 512 3 329 -5.2

Latvia 2 382 2 248 -5.6

Estonia 1 372 1 340 -2.3

Source: Eurostat population database, 2011; Federal State Statistics Service of Russian Federation; Statistisches 
Bundesamt  Deutschland (web); Statistical yearbook of the Republic of Poland, 2010; Key figures on Europe, 2011 
edition (Luxembourg, 2011, p. 37).
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censuses data, excluding provisional results 
in Russia and Baltic States. Thus, some pre-
sented data will be corrected more or less 
substantially in the nearest future.

Total population change
The total population in the region is 

decreasing slightly. On 1 January 2000, 
the population of the BSR was estimated 
to be 298.8 million and in 2000–2009 
it decreased by 4.9 million or by 1.6 %  
(see Table 1). 

The level of depopulation is very high 
in Latvia, Lithuania, and Russia, including 
Northwest Russia (Leningrad oblast, Kalin-
ingrad oblast, Saint Petersburg and others). 

According to the latest data of Russian 
Federal State Statistics Service, the popu-
lation of Russia at the beginning of 2011 
(about 142 million) was almost five million 
less than at the beginning of 2000. However, 
in the first years of this decade the speed of 
decline of population has decreased. On the 
other hand, the CIA annual so-called World 
Fact Book which contains all the basic infor-
mation, including population, informs that in 
July 2011 in Russia there were only 138.7 
million people or by 4.2 million less than the 
number published by Rosstat.

According to provisional results of the 
population and housing 2011, the number 
of Latvian population on 1 March 2011 
comprised 2070 thousand and since the 
previous census (2000) the number of popu-
lation has reduced by 309 thousand or 13 
per cent. These figures differ from the data 
calculated and published before by the Cen-
tral Statistical Board of Latvia and shown in 
Table 1. The comparable big difference in 
numbers may be explained by the fact that 
a large part of migrants does not inform the 
governing bodies about the change of their 
place of permanent residence, and therefore, 
they are not withdrawn from population re-
gisters, and data are not updated. A similar 

situation is observed also in Lithuania and 
partly also for other sending countries of the 
region. As a result, published and analyzed 
migration data do not fully reflect the factual 
situation, and not always international sta-
tistical indicators are comparable. However, 
as there is no single measure of accuracy of 
statistical data, we will use mainly the Euro-
stat publications. 

The demographic situation in Esto-
nia and partly in Poland is better, however, 
population decline there, excluding North-
ern voivodships, has been a typical feature 
of demographic development. Only one year 
(in 2010) a minimal natural increase (35 
people) was observed in Estonia. The popu-
lation of Germany, including northern coastal 
states ower-Saxony, Schleswig-Holstein and 
Mecklenburg-Vorpommern, in the first dec-
ade of the 21st century also was declining, 
mainly due to low fertility and very high level 
of ageing.

The trend of the Nordic population growth 
has been unbroken for many decades. In the 
period of 2000–2010, a very high increase 
was observed in Norway and Sweden, mostly 
due to migration. However, in five EU Mem-
ber States (Ireland, Luxembourg, Cyprus, 
Spain, and Malta) the population growth 
rates were even higher. Thus, the proportion 
of the Nordic population in the Baltic Sea Re-
gion is increasing.

In some larger cities of BSR we observe 
a population decline, or nil increase situation 
(for example, St. Petersburg, Riga, Kalinin-
grad, Gdansk, Szczecin). However, in the 
Nordic countries and North German larger 
cities their population is increasing (Stock-
holm, Helsinki, Oslo, Göteborg, Copenhagen, 
Hamburg, and others).

Fertility
The existing fertility level does not en-

sure the simple generation replacement in all 
countries of the region, however, the disparity 
between the highest and the lowest rates (in 
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the Nordic countries and Latvia) remain large 
(Figure 1).

In the first decade of this century, fertil-
ity increased almost in all countries, exclud-
ing Latvia where in 2009–2011, due to the 
economic crisis, the situation deteriorated 
rapidly.

The mean number of children that would 
be born alive to a woman during her child-
bearing period conforming to the age-specific 
fertility rates (total fertility rate TFR) in  Nor-
way increased from 1.85 in 2000 to 1.95 
in 2010 and in Sweden from 1.54 to 1.98. 
The lowest level in 2000 and 2010 was in 
Latvia (TFR accordingly 1.24 and 1.17). A 
very low level of fertility is also in Germany 
and Russia. A TFR below 1.3 children per 
woman is defined as “lowest — low fertil-
ity” and all other countries of the EU were 

displaying rates above 1.3. The increase in 
fertility in the region in the first decade of the 
21st century may be explained partly due to 
a catching-up process, following postpone-
ment of childbearing. 

The mean age of women at childbirth 
rose in all countries, and in Denmark, Germa-
ny, Finland, and Sweden women tended to 
have children when they were aged 30 years 
and more. When women give birth later, the 
TFR first decreases, then recovers. However, 
women are still postponing birth. The adjust-
ed TFR (free from the so called tempo effect) 
is higher, however, the adjustment for Nordic 
countries is smaller than for other countries 
of the region, indicating that postponement 
process seems to be coming to an end. By 
contrast, calculated by the Vienna Institute 
of Demography the actual fertility (tempo  

 

1.24

1.38

1.35

1.19

1.39

1.38

1.77

1.73

1.54

1.85

1.17

1.39

1.38

1.59

1.55

1.63

1.87

1.87

1.98

1.95

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Latvia

Germany

Poland

Russia

Lithuania

Estonia

Denmark

Finland

Sweden

Norway

2010

2000

 
Figure 1. Total fertility rate, 2000 and 2010 
Source: EUROSTAT database
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adjusted TFR) in the Eastern BSR could rep-
resent 02–0.5 children per woman more 
than the unadjusted figures. For example, 
available data from Human Fertility Database 
show that in Lithuania in 2008 period total 
fertility rate (1.55) was 0.53 children less 
than tempo-adjusted value (2.08) (Human 
Fertility Database, 2011).This difference in 
Estonia was slightly lower (0.48) but adjust-
ed TFR reached even level of 2.13. In Russia 
the adjustment is smaller (0.24). An estimate 
of 1.5–1.9 children per woman does not re-
sult in a sustainable level. We agree with the 
Eurostat experts that if socio-economic devel-
opment and more active population policies 
in the Eastern BSR over the coming years 
played a positive role in increasing fertility, 
the current level of fertility might rise above 
mentioned values but it seems unlikely that 
the increase will approach level 2.0 or the 
replacement level of 2.1–2.2 (Demography 
Report, 2010).

One of the most important points to 
emerge from our analysis of fertility is that 

the current level of fertility in the former So-
viet bloc countries and Germany is too low to 
prevent the depopulation in the long run. On 
the other hand, the Scandinavian countries 
with a higher level of human development 
have higher fertility and demographic po-
tentials on the whole. The Scandinavian and 
especially the Norwegian experience show 
that institutional adjustments can reduce the 
conflict between work and family responsi-
bilities, leading to fertility increase. Analysts 
focusing on the Scandinavian countries view 
Norway as outlier on family policies (Rind-
fuss et al., 2010).

Changes in health and mortality
The past quarter century has seen further 

significant change in health and intensity of 
mortality. By 1990, the post-Second World 
War epidemiological transition had deceler-
ated, but most of the countries recorded 
increased trend in life expectancy. The last 
two decades saw unique patterns in the 
former Soviet republics, especially in Russia. 

Figure 2. Life expectancy of females at birth in the Baltic Sea region countries, 
1990–2010 (in years).
Source: EUROSTAT database; Население России 2010, p. 101. 
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As shown in Figures 2 and 3, the inten-
sity of mortality in three Baltic countries and 
Russia increased significantly in the first few 
years after the collapse of the Soviet Union, 
largely because of reduced medical care and 
the inability of many people to adapt to the 
new economic situation. The average life ex-
pectancy in the mid-1990s was considerably 
lower than at the end of the Soviet period, 
especially for men. In deteriorating economic 
circumstances and mass unemployment 
men’s behaviour appeared to be affected 
much more strongly than that of women. 
The level of deaths in the independent Bal-
tic States due to unnatural causes was three 
times higher than in economically developed 
countries of Europe. The situation in Russia 
was particularly unfavourable. However, life 
expectancy for both sexes has been rising 
steadily in Nordic countries, Germany, and 
Poland. Since the second part of the 1990s, 
new trends in life expectancy emerged in 
Estonia, Latvia, and Estonia. In Russia the 
socio-demographic decline was much longer 

and changes appeared only about ten years 
later. Differences in life expectancy at birth 
in the BSR remain significant. For men, the 
highest and lowest life expectancies at birth 
in the Nordic countries and Russia exceeded 
even 12 years. For women the difference in 
life expectancy among the countries of the 
region is narrower than for men. The largest 
gaps in gender differences are in Russia and 
the three Baltic States, the smallest — in 
Nordic countries.

Substantial improvements have been 
achieved in lowering infant mortality between 
2000 and 2010 (see Figure 4). 

The fall was greater in Eastern BSR where 
infant mortality rates halved. There has been 
some catching up. However, the gap with 
Northern BSR still is big, and Finland and 
Sweden have one of the lowest rates within 
EU–27 and in the world at large. We can ob-
serve a similar situation with some specific 
features also in under — 5 mortality rates 
and in mortality of working ages.

An integrated measure of health and mor-

Figure 3. Life expectancy of males at birth in the Baltic Sea region countries, 
1990–2010  (in years). 
Source: EUROSTAT database; Население России 2010. p. 101. 
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tality is disability-adjusted life expectancy 
or healthy life expectancy (HLE), which is 
based on the constructed life tables, special 
surveys assessing physical and cognitive dis-
ability, and people’s health status.  Indica-
tors on healthy life introduce the concept of 
the quality of life, by focusing on the period 
that may be enjoyed by individuals free from 
the limitation of disability or illness. The lat-
est available data for 2007 and 2008 show 
that healthy life expectancies, almost in a 
synchronous way, follow trends of conven-
tional life expectancies, and similar is the 
ranking list. The average value of healthy life 
expectancy at birth for WHO European region 
in 2007 was 67 years (64 years for males 
and 70 for females). In all Nordic countries it 
was higher than 70 years, in the three Baltic 
states 63–66 years and in Russia 60 years 
(for males only 54.6 years) (Krumins, 2011; 
Estonian Human Development Report, 
2010). In the produced report by the Joint 
Action European Health and Life Expectancy 
Information System (EHLEIS) we can find 

comparable data of HLE at age 65 for all EU 
member states in 2005–2009. The highest 
values of life expectancies in the BSR are ob-
served in Finland (for women) and in Swe-
den (for men) but the lowest — in Latvia and 
Estonia. Almost a similar situation is also in 
comparison of healthy life years (HLy) at the 
age of 65. In 2009, the HLy values for Latvia 
were 2.5 years and 3.5 years below the EU 
average (8.2 for both sexes) for women and 
men, respectively.

Migration
Migration is the main driver of population 

growth or decrease in the most parts of the 
region. 

We have shown in Figure 5 the compo-
nents of population change in ten countries 
in the first decade, and from the graph it is 
seen that the role of migratory movements 
(net migration) was stronger than the natu-
ral movements. Only in Russia, Germany, 
and Latvia in absolute terms the natural 
change played main role in the population  
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Figure 4. Infant mortality, 2000 and 2010
Source: EUROSTAT database 
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dynamics of these countries. In fact, in Latvia 
net emigration also outnumber the popula-
tion decrease in the reproductive process. In 
Finland net immigration and natural increase 
approximately equally contributed to the to-
tal population increase. The highest share of 
international migration in population growth 
was observed in Sweden. In Germany and 
Russia inflows outweighed outflows, howev-
er, the total population there decreased due 
to the negative natural change. The excess 
of deaths over births more evidently was ob-
served in the Russian Federation, including 
North-West Federal district.

The position of the statistics of the in-
ternational migration is a serious problem in 
Russia. The statistical data of international 
migrants confirms that the enormous num-
bers of more than 10 million immigrants 
arrived for permanent residence to Russia 
over the period from 1991 to 2010. Emi-
gration from Russia is more difficult for ac-
curate quantitative evaluation, because the 
statistics evidently underestimates the scales 
of emigration. According to the data of Rus-
sian Federal State Statistics Service, the 

amount of the people who moved abroad 
exceeded 4 million persons. Very promising 
is the evaluation of real figures of emigrants 
through data of those countries, where mi-
grants arrive, because the statistical record 
of immigration everywhere is more complete 
than the record of emigration. For Russia 
estimations were conducted by some entry 
countries, but they are of episodic character. 
Besides, the problem of irregular migration 
remains very acute. The evaluation of the 
scales of irregular migration varies from 3 to 
15 million. Especially high it was about ten 
years ago, when the problem was ranked as 
the threat to the national security (Ivakhny-
uk, 2011, p. 26).

Differentiation in human 
development and population 
policies

The development of the level of educa-
tion in the BSR countries has been even 
more than analyzed in previous population 
development aspects. The contents of the 
UN Human Development Index (HDI) provide 
a good basis for international comparisons. 

Figure 5. Structure of population change, 2000–2010 (% of the number at the 
beginning of 2000)
Source: EUROSTAT database

3.8 3.4 3.8

8.4

5.3
4.4

8.6 8.1

10.4

15.2

2.3 2.5 2.8 3.3 3.4 3.4
4.3

5.0
5.7

7.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fi
nl

an
d

Sw
ed

en

N
or

w
ay

Es
to

ni
a

D
en

m
ar

k

G
er

m
an

y

Li
th

ua
ni

a

Po
la

nd

La
tv

ia

R
us

si
a

2000

2010

 

-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0

N
or

w
ay

Sw
ed

en

D
en

m
ar

k

Fi
nl

an
d

G
er

m
an

y

Po
la

nd

Es
to

ni
a

R
us

si
a

La
tv

ia

Li
th

ua
ni

a

Migration
Natural change

 



57

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION

Two new education indicators were adapted 
for the 2010 HDI: the mean years of school-
ing and expected years of schooling — the 
years of schooling that a child can expect to 
receive at the given enrolment rates.

According to the 2010 HDI, as in previ-
ous years, the position of the Nordic countries 
and Germany in the global ranking is much 
higher than the position of the countries of 
the Eastern BSR. Norway occupied the 1st 
place, Sweden — 9th, Germany — 10th, 
Finland — 16th, Denmark — 19th, Esto-
nia — 34th, and Poland — the 41th place. 
These countries were classified as having 
very high human development. Lithuania oc-
cupied the 44th position, Latvia — 48th, and  
Russia — the 65th place and were classified 
in the group of countries with high human 
development.

In regard to the component of educa-
tion the list of countries is similar. However, 
Germany and Estonia appear among the top 
ten of the 169 countries, Poland lags behind 
Lithuania and Latvia. Norway’s education in-
dex values are the highest, meanwhile, the 
level of education in Russia is increasingly 
lagging behind that of other states of the re-
gion.

According to the United Nations 10th 
Inquiry (2009), in five countries (Germany, 
Poland, Latvia, Lithuania, an Russia) govern-
ments considered their population growth 
as too low and declared intentions to raise 
it (World Population Policies 2009, 2010).  
Estonian government viewed population 
growth as satisfactory with the policy aimed 
at raising population growth rate. In contrast, 
governments of the Nordic countries were 

Table 2.  Country ranking by ageing in the world, 2010 (rank by three indicators: 60+(%),
 median age, ageing index)

Country 60+ (%) Median 
age

Ageing 
index

Sum of 
ranks

Rank by three 
indicators

Japan 1 1 1 3 1

Germany 3 2 2 7 2

Italy 2 3 3 8 3

Finland 5 4 17 26 7

Sweden 4 15 11 30 8

Latvia 17 17 6 40 13

Denmark 12 16 27 55 18

Estonia 18 23 18 59 20

Lithuania 24 27 21 72 25

Norway 22 30 33 85 28

Poland 31 35 26 92 31

Russian Federation 41 36 32 109 35

Source: Calculations based on World Population Prospects, the 2010 revision
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satisfied with their growth rates and did not 
wish to intervene to change them.

The persistence of low fertility was the 
concern for six countries, and only govern-
ments of the Nordic countries viewed the 
fertility level as satisfactory. The most pre-
cipitous drop in fertility took place in East 
Germany after German unification in 1990, 
and there was a gradual recovery in the last 
decade. In 1996, Germany’s government 
had no strict policies to increase fertility, but 
by 2009 it viewed the fertility level as too low 
and provided some stimulating measures. 
Governments of Finland, Estonia, Latvia and 
Russia viewed their countries mortality level 
as unacceptable.

Two countries (Denmark and Russia) 
wished to reduce immigration, whereas Fin-
land, Sweden and Poland wished to increase 
immigration (Estonia only highly skilled work-
ers). Governments in Poland and Russia con-
sidered their level of emigration as too high; 
in contrast, in Norway — as too low. In recent 
years, Latvian and Lithuanian governments 
considered emigration levels as a major con-
cern, encouraging the return of citizens.

The age structure of the BSR population 
is becoming older. The median age exceeded 
40 years which slightly surpasses even the 
European average. Increase in life expectan-
cy in circumstances of high tempo of ageing 
does not lead to the decrease of overall death 
rates. The proportion of old people, ageing 
index (ratio of the population aged 60 years 
or over to that under age 15) and median age 
in Germany, Finland and Sweden are among 
the highest in the world. According to the 
calculations of the author, the rank of Latvia, 
Denmark and Estonia was within twenty old-
est countries in 2010 (see Table 2). 

The youngest population age structure is 
observed in Poland (31st), Norway (28th) 
and Russia (35th). All governments in the re-
gion considered population ageing as a major 
concern.

Demographic projections
Eurostat’s and national demographic pro-

jections for the period 2010–2060 show that 
population increase will occur only in the 
Nordic countries, whereas it will decrease 
systematically in the Eastern BSR and in Ger-
many. Over the projected period, net inflows 
in Germany are assumed to add up to 8 mil-
lion people but “the natural decline” will be 
even larger and its total population will be 
declining. According to the Eurostat latest 
projection, the population of Germany would 
shrink by about 15 million, i.e. by almost 
20% during the projection period (EUROPOP 
2010). According to the 2008 Revision of the 
official United Nations projections, the popu-
lation of Russia by 2050 will decrease by 24 
million (according to the low variant would 
decline to 100 million and even in the high 
variant Russia’s population would decline to 
134 million). Thus, the role of the Nordic 
countries in the BSR will increase also in the 
coming decades. The strongest population 
growth is projected for Norway and Sweden 
and the sharpest declines — for Latvia and 
Lithuania. The population of the region is an-
ticipated to become older in the nearest and 
mid-term perspective. The number of very old 
people aged 80 years and above will increase 
very markedly. These are only anticipations, 
which not always come true. According to the 
statement of former Prime Minister and newly 
elected State President of Russia, Vladimir 
Putin, the demographic situation in Russia 
could be improved and population could have 
substantial increase by 2050. “If we manage 
to formulate and implement effective, inte-
grated strategy narodosberezheniya (of pop-
ulation) — Russia’s population will increase 
to 154 million.” (Demoscope Weekly). He 
called to support large families, to promote 
the employment of women with children, 
to ensure immigration (“we need to ensure 
migration flows at about 300 000 people a 
year”) and listed some other measures of de-
mographic policy. 
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One of the elements of the debate on 
population decrease or increase is that geo-
graphical perspective is either unclear or it 
is not consistently applied by citizens and 
politicians on the global or local levels. The 
threat of depopulation or overpopulation is 
not unique in the demographic history. How-
ever, current trends in fertility, mortality and 
international migration indicate that many 
development countries have to reckon with 
the possibility of under-replacement repro-
duction or even population decline. In coun-
tries or their regions witnessing such a situ-
ation, concerns have also been voiced about 
the loss of national identity, including Latvia. 
German scholars Geys, Henemann and Kalb 
show for a sample of 1 021 German smaller 
municipalities which are particularly vulner-
able to increasing cost pressures resulting 
from population decrease (van Dalen, 2011).

Summary and conclusions
Results presented here show that the 

current demographic situation in the BSR 
is characterized by significant difference. 
The past quarter century has seen dramatic 
changes in most countries, particularly in the 
former Soviet bloc countries. The collapse 
of the Soviet Union cardinally changed the 
directions and intensity of international mi-
gration and population reproduction in all the 
former Soviet republics, Poland and former 
GDR where a characteristic feature of social 
development is depopulation. Population de-
cline is the current reality in Germany on the 
whole as net migration flows do not compen-
sate the natural decrease and this country 
is one of the first that has expressly taken 
steps to expand child-care availability in an 
attempt to increase fertility. 

In contrast, the population of the Nordic 
countries is increasing consistently due to pos-
itive natural increase and net migration. Na-
tional experts and international demographic 
bodies assume that similar population growth 
would take place at least in the period by mid 

of this century. Slightly under-replacement 
fertility in these countries has focused atten-
tion of demographers on the new prospect 
of population decline in the most developed 
countries and on concept of “optimum popu-
lation”. British scholars David Coleman and 
Robert Rowthorn believe that “defining opti-
mum population for modern societies is diffi-
cult if not possible” (Coleman and Rowthorn, 
2011, p. 242). It is clear that the process of 
decline has numerous drawbacks, especially 
if the decline is fast and protracted. On the 
other hand, a stable or growing population 
could have some advantages, more evidently 
environmental advantages. 

Population decrease and ageing nowa-
days share a common cause in low fertility 
and in emigration of younger people which is 
seen more clearly when observing the situa-
tion (crisis) in Russia and Latvia. In line with 
the assumptions of the demographic theory 
(stabilization of fertility and mortality), a 
search for more effective pronatalistic and 
family policies would be an important theme 
of demographers’ debate and priority on the 
public agenda.
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DEMoGRāFISKā aTTīSTīBa BaLTIJaS JūRaS REģIoNā

Pēteris Zvidriņš

Kopsavilkums

atslēgas vārdi: demogrāfija, auglība, mirstība, depopulācija, Baltijas reģions

Rakstā sniegts galveno demogrāfisko procesu raksturojums Baltijas jūras reģiona desmit 
valstīs. Pašreizējā demogrāfiskā situācija reģionā ir visai atšķirīga. Ziemeļvalstīs iedzīvotāju 
skaitam ir izteikta tendence palielināties, turpretim bijušajās PSRS republikās (Igaunijā, Lat-
vijā, Lietuvā un Krievijā), kā arī Polijā iedzīvotāju skaits sistemātiski sarūk sakarā ar ļoti zemo 
dzimstību, relatīvi augstu mirstību un darbspējīgā vecuma iedzīvotāju emigrāciju, galvenokārt 
uz Rietumeiropu. Depopulācijas līmenis ļoti augsts ir Latvijā, Lietuvā un Krievijā, t.sk. ziemeļ-
rietumu Krievijā. Mūsu gadsimta pirmajā desmitgadē iedzīvotāju skaits samazinājās arī Vācijā, 
neraugoties uz pozitīvo migrācijas saldo. Rezultātā Ziemeļvalstu loma reģionā palielinās.
Pētījums parādīja, ka reģionā ir izteikts iedzīvotāju novecošanās process. Vācija ir otrā (pēc 
Japānas) valsts pasaulē demogrāfiskā novecojuma ziņā. Ļoti augsts novecojuma līmenis ir arī 
Somijā, Zviedrijā un Latvijā, bet viszemākais tas ir Krievijā un Polijā. Reģiona valstu valdības 
iedzīvotāju novecošanos uzskata par nopietnu demogrāfisko un sociālo problēmu. Prognozes 
liecina, ka tuvākajos gados un vidēji tālā perspektīvā iedzīvotāju skaits turpinās palielināties 
Ziemeļvalstīs un samazināsies Vācijā un reģiona austrumdaļā. Visstraujāk pieaugs Norvēģijas 
un Zviedrijas iedzīvotāju skaits. Relatīvi vislielākais to samazinājums būs Latvijā un Lietuvā. 
Šajās valstīs visai aktuāls ir jautājums par aktīvās demogrāfiskās politikas īstenošanu.
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Rabindranats Tagore ātri un droši ienāca 
latviešu literatūrā un tautas apziņā, pateico-
ties vairākiem faktoriem: lielai, bet diemžēl 
virspusējai interesei par Indiju, ko radīja vācu 
valodnieku nonākšana pie neapstrīdama seci-
nājuma jau pirms 19. gs. vidus, ka lietuviešu 
valoda ir radniecīgākā sanskritam no visām 
dzīvajām Eiropas tautu mēlēm, kā arī latvie-
šu literatūrā ilgi pastāvējušajam, kaut arī ne 
pārāk spilgti izteiktajam romantismam. Taču 
vēl lielāka nozīme bija tam, ka sadarbībā 
ar dzejnieku Rihardu Rudzīti Tagores darbu 
tulkošanu un sagatavošanu izdošanai par 
ļoti svarīgu savas dzīves sastāvdaļu padarīja 
autoritatīvais kultūras darbinieks, bibliogrāfs, 
tulkotājs un literatūrvēsturnieks Kārlis Egle 
(1887–1974).

Nav gadījies sastapties ar pasaulslavenā 
un renesanses dižgariem līdzīgā bengāļa Ta-
gores angļu valodā izdoto grāmatu uzskaitī-
jumu Rietumu pasaulē. Tādu varbūt varētu 
būt visvairāk. Otrā vietā varētu būt Vācija, 
kur pagājušā gadsimta divdesmito gadu pir-
majā pusē viņš bija fantastiski populārs un 
vēlāk jokodamies teica, ka varējis kļūt par 
miljonāru, ja vien honorārus nebūtu apēdusi 
inflācija. Ne tik daudz to bija franču mēlē. 
Ļoti liels, turklāt pēc 1954. g. milzu tirāžās 
izdoto sējumu daudzums bija krievu valodā, 
astoņdesmito gadu vidū sasniedzot 186, bet 
spāniski Nobela prēmijas laureāta Huana Ra-
mona Himenesa tulkojumā arī apmēram tajā 
pašā laikā, galvenokārt Spānijā, tas sasniedz 
deviņdesmit. Mūsu 49 grāmatas (atsevišķi 
uzskaitot katru divreiz publicēto “Rakstu” sē-
jumu) varbūt ir tūlīt aiz šīm lielajām mēlēm. 
Bet pētniecisko darbu skaita ziņā par Tagori 
Latvija ir vēl augstāk. To skaitā gan ietilpst arī 

vairākas manas grāmatas un vairums svarī-
gāko apcerējumu citvalodās. 

Ir diezgan liela skaidrība par Kārļa Egles 
vietu Rietumu pasaulē Tagores darbu tulkotā-
ju vidū no angļu mēles paveiktā apjoma ziņā. 
Viņam apmēram līdzās stāv tikai Himeness, 
bet, atšķirībā no mūsu tautieša, spānis nav 
rakstījis nekādus apcerējumus. Protams, ne-
var salīdzināt divās valodās veikto tulkojumu 
lasītāju skaitu. Par viņu abu saraksti liecību 
nav. Tomēr diviem lielajiem Tagores diženuma 
cienītājiem ir kaut kas personiski kopējs —  
nesavtīga dzīves biedreņu palīdzība, kuras 
labāk prata angļu valodu. Taču Himenesa 
sievas vārdā tika izdoti arī dzejnieka darbi 
un formāli viņai pat pieder ne mazāki nopelni 
kā vīram, bet Elmīra Egle nekad nav ļāvusi 
konkrēti pat tikt nosaukta. Viņa atstāja visādā 
ziņā ļoti erudīta cilvēka iespaidu. 

Kārļa Egles un Riharda Rudzīša 1927.–
1939. g. izdotie Tagores “Raksti” deviņos 
sējumos ir starptautiski unikāls izdevums 
līdz pat padomju laika “Сочинения” (1955–
1957) un “Собрание сочинений” (1961–
1965) attiecīgi astoņiem un divpadsmit 
sējumiem krievu valodā tulkojumā no oriģi-
nālvalodas. Tas bija sava veida turpinājums 
jau pirms Pirmā pasaules kara Krievijā aiz-
sāktajiem nopietniem mēģinājumiem izdot 
divus līdzīgus apkopojumus. Bet tie netika 
pabeigti. Savukārt 1921. g. astoņu sējumu 
publicējums Vācijā netika apgādāts ar ievad-
rakstiem un komentāriem pēc katra sējuma 
salīdzinājumā ar latviešu “Rakstiem”. Kārļa 
Egles un Riharda Rudzīša plašajiem apcerē-
jumiem ar mērķi izvērtēt tad zināmos dzej-
nieka sacerējumus un stāvokli viņa laika In-
dijā līdz ar diviem citiem mazāk nozīmīgiem 

LEPOSIMIES aR KāRLI EgLI!
Kārlim eglem — 125

viktors ivbulis
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darbiem tika veltīts viss pirmais sējums. Iz-
smeļošas un ar zinoša indologa roku tapušas 
ir Kārļa Egles piezīmes pēc katra sējuma. 
Viņa un Riharda Rudzīša uzrādītā izmanto-
tā literatūra vairākās valodās tiem gadiem 
ir plaša un respektējama. Tikai grūti viņiem 
ir gājis ar indiešu vārdu rakstību, kurus jau 
angļu mēlē nevarēja atveidot pietiekoši tuvu 
oriģinālam. Vieglāk tas ir iespējams krieviski. 

Kārļa Egles veikums ir ļoti liels arī tāpēc, 
ka viņam taču bija citi atbildīgi pienākumi — 
ilgu gadu pamatnodarbošanās Misiņa biblio-
tēkā, plaši izvērsta latviešu literatūrvēsturnie-
ka un bibliogrāfa darbība. un tas viss lielu 
sarežģījumu apstākļos dažādu varu laikā. 
Man viņa veikums tagoristikā likās liels jau 
manas indologiskās aizraušanās sākumā, tā-
pēc centos šo pārliecību izteikt diezgan plašā 
rakstā 1971. g. “Karoga” piektajā numurā, 
atgriežoties pie šīs tēmas daudzkārt vēlāk. ar 
nosaukumu “Great love of a small nation” tai 
ir atvēlēta vesela nodaļa Kolkātā izdotajā grā-
matā “Tagore: East and West cultural unity”, 
kura 2002. g. tika novērtēta ar Indijas Rie-
tumbengāles štata valdības prēmiju, tādējādi 
sasniedzot daudzus dzejnieka tautiešus.

Parakņājoties savu uzrakstīto darbu kau-
dzē, man izdevās atrast tūlīt pēc Kārļa Egles 
bērēm (1974. g.) sacerētu, bet nepublicētu 
darbiņu ar nosaukumu “Vecpiebalga–Indija”. 
atļaušos kaut ko no tā pacitēt.  

“Vaiņags pēc vaiņaga gulstas uz Kārļa Eg-
les svaigā kapa Vecpiebalgas Vidus kapličā, 
runātājs pēc runātāja atvadās no lielā grā-
matnieka, tulkotāja, latviešu literatūras tīru-
ma čaklā ravētāja un kopēja. Viņu izvadot no 
Rīgas Meža kapu kapličas, Elza Radziņa savu 
pēdējo veltījumu aizgājējam iesāk ar viņa tik 
skaisti pārtulkotajām Tagores vārsmām. Tās 
aizvien un aizvien atskan arī šodien pieklu-
sušajā Vecpiebalgā — mūsu kultūras vēsturē 
tik nozīmīgā novada bērzos un priedēs it kā 
iepūš Bengāles siltie vēji. 

Es zināju, ka Kārlis Egle viņa latviski tul-
koto literatūru uzskatīja gandrīz vai par tādu 
pašu mūsu kultūras sastāvdaļu kā Pumpura, 

Poruka, Raiņa vai kāda cita latviešu autora 
darbu. Zināju, ka bengāļu dzejnieka darbi 
un grāmatas par viņu un Indiju darbistabā 
ir vistuvāk ierastajam, vienkāršajam ikdienā 
lietotajam krēslam, ka varbūt tieši dzīves pē-
dējos gados viņa gara, vecuma un nespēka 
iegrožots, vairāk nekā jebkad bija izslāpis pēc 
informācijas par visu, kas saistīts ar Indiju. 
Bet atzīšos: kad gāju uz bērēm, nebiju ce-
rējis, ka Tagores vārds un viņa dzejas rindas 
tiks skandinātas tik bieži un ka Rakstnieku 
savienības pirmais sekretārs gunārs Priede 
savā atvadu runā tik daudz apstāsies pie ne-
laiķa indologiskās darbības.

Personīgā sarunā Kārli Egli pirmo reizi sa-
stapu Misiņa bibliotēkā 1965. g., lai šo to 
pajautātu sakarā ar mana Svešvalodu fakul-
tātes nobeiguma darba tēmu, kas bija veltīta 
Tagores romānam “Mājās un pasaulē”. Vai es 
domājot, ka viņš kaut ko vairs atceroties? at-
cerējās gan un man bija skaidrs, ka drīkstēšu 
viņu patraucēt arī turpmāk. Tad, kad Kārlis 
Egle kļuva mazāk darba spējīgs, mēs varē-
jām garas stundas veltīt sarunām par Tagori 
un Indiju. Viņš arī tad spēja Tagori skatīt visā 
viņa dzīves cilvēciskajā lielumā, neraugoties 
uz dzejnieka sarežģīto pasaules skatījuma at-
tīstību.             

Kā tad notika mūsu sarunas Kārļa Egles 
dzīvoklī Miera ielā? Es uzkāpju pa diezgan 
šaurajām trepēm, pagriežu zvanu pogu tik 
sparīgi, cik vien spēju. Pēc kāda brīža durvīs 
parādījās salīkušā namatēva stāvs, sekoja 
pētījošs viņa skatiens un pavisam nopietna 
izbāršana: “Kas tad tas ir, vai nevar kārtīgi 
piezvanīt?” ja viņš ir bijis tuvāk durvīm un 
zvanu sadzirdējis visā tā skaļumā, pirmais 
bāriens izpalika, bet sekoja cita bieži atkār-
tota frāze: “Kas tas tāds par razbainieku?” 
Tad namatēvs ilgi spiež roku un aicina uz 
savu istabu. 

Pats viņš apsēžas aiz galda (pēdējos ga-
dos uz dīvāna), bet mani vienmēr nosēdina 
krēslā ar muguru pret logu. Pa labi no manis 
plauktā ir ar Tagori saistīta literatūra, pa krei-
si Tagores, paša namatēva un citi portreti. No 
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sākuma man tiek jautāts, kas jauns, kā iet. 
Šajā sarunas daļā obligāti ietilpst sūkstīšanās 
par to, ka nekā lādzīga vairs padarīt nevar: 
“Kas tā par būšanu? Nevienam no tāda vairs 
nav nekāda labuma.” Sarunas noslēdzošajā 
daļā obligāti ietilpst piedāvājums kaut kā pa-
līdzēt un nožēla, ka grāmatnieks nu ir tādā 
stāvoklī, ka ne ar ko vairs nevar palīdzēt. Es 
drīkstu no viņa aizņemties jebkuru grāmatu. 
Taču, nevarēdams vairs uz savu atmiņu pa-
ļauties, viņš lūdz uzrakstīt uz zīmītes, kādus 
darbus esmu paņēmis. 

Man nekad nav radusies doma, ka dzīves 
pēdējos gados mūsu indologs būtu padevies 
vecuma piespiestajai aiziešanai no agrāko 
viņa interešu loka. Vēl 1973. g. februāra sā-
kumā, tātad pusotru gadu pirms nāves, viņš 
izsaka vēlmi tikties ar septiņiem studentiem, 
kas ārpus jebkādiem mācību plāniem mēģina 
apgūt bengāļu valodas pamatus, ilgi stāsta 
viņiem par savu nokļūšanu pie Tagores man-
tojuma un silti novēl studēt Indiju. Studenti 
viņu uzklausa ar tādu respektu, kādu vien 
stāstītājs var izpelnīties. Vecs tad jau bija 
Kārlis Egle, bet runāt prata ar humoru un in-
teresanti. Visvairāk viņam patika pasmieties 
par paša nevarību. 

Manas sarunas ar viņu gandrīz vienmēr 
nonāk pie nepieciešamības apspriest, kā 
izdot jaunus Tagores “Rakstus”. Viņa vēl-
mes iedvesmots, es pat piekrītu strādāt Lu 
Svešvalodu fakultātē tikai uz pusslodzi, gri-
bēdams savu laiku galvenokārt veltīt Tagores 
darbu tulkošanai, jo 1972. g. Maskavā jau 
biju aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju 
par izcilā bengāļa romāniem. Taču no jaunu 

“Rakstu” izdošanas nekas nesanāk un es 
kļūstu par noslogotu mācībspēku bez tieša 
sakara ar Indiju.

Kārļa Egles labvēlība izpaužas arī tādā 
veidā, ka viņš lūdz Ļeņingradas bengālisti 
Veru Novikovu uzņemties manas disertāci-
jas zinātnisko vadīšanu un 1970. g. vasarā 
tā ierodas Rīgā. Egli apciemo arī vairāki at-
zīti Maskavas indologi. “Tagore man vienmēr 
ir bijis tuvs. Kad es vēl biju pie pilna spēka 
aizgājis uz izdevniecību, pateicu, ka Tago-
re jāizdod. Ko tad citu izdos, ja viņu nē? ”, 
kā šodien dzirdu Kārļa Egles tik bieži izteik-
to domu. Kopš Kārļa Egles bērēm ir pagājis 
pusgads. Šajā laikā manā prātā viņš ir kļuvis 
jaunāks par to cilvēku, kādu skatīju pēdējos 
gados, izstiepies taisnāks, viņa skats kļuvis 
dzidrāks, acis vēl vairāk labsirdīga humora 
pilnas.” 

Neaizmirsīsim viņu arī 2012. gadā. arī 
lielo Tagores dzejas propagandētāju Elzu 
Radziņu, kura to ir deklamējusi vismaz 60 
reizes lielu auditoriju priekšā. Izcilā latviešu 
aktrise šajā ziņā neapšaubāmi tāda ir bijusi 
vienīgā Rietumu pasaulē. Viņai krietni agrāk 
kā man bija iespēja tikt uz Indiju un priecēt 
ļaudis tur ar Tagores vārsmu skanējumu lat-
viski. Tur Elzai Radziņai kā dāvanu pasniedza 
prāvu un pasmagu viņa skulpturālu portretu, 
ko māksliniece  atveda mājās, lai vēlu vakarā 
zvanītu pie manām un artas dumpes durvīm 
un uzdāvinātu to mums. Tagad portrets ir no-
nācis Kārļa Egles ilgajā darba vietā — Misiņa 
bibliotēkā, kas pakāpeniski ir kļuvusi daudz 
plašāka un saucas  Latvijas universitātes 
akadēmiskā bibliotēka.    
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divdesmitā gadsimta latviešu kultūras 
vēsturē izcilu cēsnieku — mūzikas darbinie-
ku — nav mazums. Būs vairāki simti... Viņu 
lepno, spožo rindu pašā avangardā neapšau-
bāmi stāv skolotāju institūta 1946. g. absol-
vents — talantīgo gulbenes dvīņu vecākais —  
Imants Kokars. 

smaidīgo, lustīgo zēnu iepazinu vēl tajos 
tālajos pēckara pirmajos gados, kad divām 
ūdenslāsēm līdzīgie brāļi Kokari drasēja pa 
mūsu jaunības pilsētiņas līkloču ieliņām, 
likdami straujāk iepukstēties ne vienas vien 
bērzainietes, Cēsu videnes vai vietējās mu-
zičenes meičas sirsniņai. jo puiši bija izska-
tīgi. asprātīgi. no viņiem staroja dzīvesprie-
ka pārpilna vitalitāte. Leģendas. anekdotes. 
asprātīgu gadījumu aprakstījumi. Cēsnieku 
vidū sevišķi iemīļoti bija plaši izplatītie, jaut-

rie nostāsti par Kokaru izskata neatšifrējamo 
sakritību tad, kad Imantam blakus nebija 
redzams brālis gido un otrādi. Kad dvīņi, iz-
mantodami savu neatpazīstamību, draudzīgi 
viens otram kārtoja gan eksāmenu, gan da-
žādas citādas — pat ar meitenēm norunāto 
randiņu lietas...

Pirmo muzikālo cīņu nesalauztā 
pārdrošība

Toreiz Cēsis un to apriņķa daudzie kori, 
tāpat kā viņu diriģenti, dega 1948. g. vasa-
rā gaidāmo dziesmu svētku sagatavošanas 
un pilsētā gaidāmā dziesmu kara notikumu 
sajūsmībā. jo kādu gadu iepriekš sabiedrība 
bija pārliecinājusies, ka pilsētas spēcīgāko 
jaukto koru vidū noteikti ir divi visspožākie: 
Cēsu Kultūras nama jau daudz pieredzējusī 
dziedoņu saime un savā koncertdarbībā vēl 
pazaļā, bet priekšnesuma spilgtumā tāpēc ne 
mazāk daudzsološā Cēsu skolotāju institūta 
jauniešu vienība. Pirmās priekšgalā atradās 
Cēsu mūzikas vidusskolas labi pazīstamais 
pedagogs — jāzepa Vītola laiku Latvijas 
konservatorijā brīvmākslinieka grādu iegu-
vušais trompetists, pūtējorķestra diriģents 
Kārlis Ozols (1906–1994), bet otro vadīja 
viņa skolnieks — mūzikas vidusskolas kor-
diriģēšanas klases audzēknis Imants Kokars, 
Cēsu skolotāju institūtu nesen absolvējušais 
fizikas–matemātikas skolotājs. ja dziesmu 
karš būtu zirgu skriešanas sacīkstes, kurās 
par gaidāmo uzvarētāju tiktu riskēts ar nau-
das summu likmēm, tad nav šaubu — Kārļa 
Ozola likme būtu rēķināma tūkstošos. jo kurš 
gan saprātīgs mūzikas interesents riskētu ar 
savu jau tā paplāno naudas maciņu mazpa-
zīstama kordiriģentiņa neiespējamajai muzi-
kālo cīņu uzvarai...?

Tā arī notika. dziesmu svētku vēstures 

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda LocekLis

ImanTs KOKars
16.08.1921–24.11.2011
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Zinātnes dZīve

norišu aizrauts, 1948. g. jūnijā braucu no rī-
gas uz Cēsīm. Klausījos Kultūras nama zālē 
toreizējā Cēsu apriņķa daudzo koru un korīšu 
cīkstēšanos par augstāko vietu dziesmu karā, 
reizē par tiesībām jūlijā nokļūt rīgā un pieda-
līties republikāniskajā koru sacensībā. Kārļa 
Ozola koristi ar gavilēm tika sveikti kā uzva-
rētāji. Par mazpazīstamajiem kokariešiem arī 
gavilēja klausītāju rindās esošā jaunatne (es 
biju tās pulkā!), bet bargā dziesmukara žū-
rija mūsu skaļajiem aplausiem vērību nepie-
vērsa. Cēsu Kultūras nama jauktajam korim 
pirmā vieta! Institūtniekiem tikai otrā. Tomēr 
vienalga — arī viņiem brauciens uz rīgu bija 
nodrošināts. jaunā diriģenta un viņa koristu 
varenā, vīrišķīgā dūša — kā arvien — bija lie-
la, tas Imanta Kokara mākslinieciskajai per-
sonībai bija raksturīgs līdz pat mūža galam. 
Pārdroša ticība nākamībai nesalauzta, ne pie 
kādiem apstākļiem neaptumšota...

dziesmu karu atšķirība
Labi atceros, ar kādu sirds drebēšanu 

1948. g. jūlijā sēdēju interesentu pārpildītajā 
Lu Lielajā aulā, gaidot savējo — cēsnieku uz-
stāšanos. Kārlis Ozols, manu Cēsu mūzikas 
vidusskolas gadu teorētisko zināšanu skolo-
tājs, bija viena no mūzikas skolas pirmajām 
un lielākajām autoritātēm. Kā gan es viņam 
vēlētu neveiksmi?! Bet Imants Kokars bija 
Cēsu jaunatnes elks. Kā varēju viņam un viņa 
nepretenciozi vienkāršajās tautiskajās drānās 
tērptajām Cēsu meitenēm (ar simpātiska-
jiem, svaigi pīto pīpenīšu vainadziņiem gal-
vā) un draugiem — Cēsu puišiem, negribēt 
uzvaru?!...

Kāds prieks! Kāda līksme! un viņi uzva-
rēja! satrieca profesionālo žūriju ar brīnumat-
raisīto, jauneklīgi dedzīgo, agrāk vēl nedzirdē-
ti patieso sacensību, obligātās “gaismas pils” 
priekšnesumu. Tas bija furors..!

mūsu dziesmu svētku pētījumos, Cēsu 
skolotāju institūta vēstures, kora “Beverīna” 
darbības un brāļu Kokaru biogrāfijas grāma-
tās par visu to jau ir ne mazums rakstīts. 
asV rakstu krājuma “Latvju mūzika” slejās 

šī neaizmirstamā notikuma ietekmē esmu 
mēģinājis vilkt paralēles 1873. g. I Vispārējo 
dziesmu svētku dziesmu kara fenomenam, 
kad nevienam nepazīstamā Valkas skolo-
tāju semināra tautskolotājs — mazsalacas 
ērģelnieks — cimzietis Pēteris Hincenbergs 
(1832–1904) ar savu nelielo vīru korīti plūca 
uzvaras laurus  tikpat negaidīti un pārsteidzo-
ši kā latviešu muzikālajai sabiedrībai pilnīgi 
svešais Imants Kokars. starpība tikai tā, ka 
mazsalacietis ne otro, ne tālāko dziesmu 
svētku vēsturē nekad vairs izcilību vidū netiek 
pieminēts. Viņš it kā pazūd. Toties publiku 
pārsteigušajam cēsniekam 1948. g. ar des-
mito dziesmu svētku uzvaru spožā muzikālā 
karjera tikai nu īsti sākas. drīz tā savijas roku 
rokā ar gido Kokaru un viņa “daili”, tāpat 
abu brāļu vēl citu izloloto vienību (arī “Beve-
rīnas”, “dziedoņa”) nemitīgo uzvaru triumfu, 
kuru kopš žilbinošajiem panākumiem Itālijā 
1974. g. ar nepārtraukto starptautisko kon-
kursu uzvarām kā Eiropā, tā Āzijā vainago 
Imanta un gido radītais rīgas pasaulslave-
nais kamerkoris “ave sol”.

Līdz ar 21. gs. sākumu tēva Imanta un 
mātes Edītes iemūžinātās “ave sol” tradīcijas 
turpina attīstīt un pilnveidot dēls uldis Kokars. 
Lieliskas, apbrīnojami vitālas ģimenes slavas 
spozme joprojām mirdz. Tāpat kā paša Iman-
ta Kokara radošo panākumu pārpilnie darbi 
mūsu mūzikas vēsturē jau sen zelta burtiem 
ierakstīti — j. Vītola LVK vadībā, Lma izveidē, 
Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsvadībā, 
latviešu kordziesmu unikālās “antoloģijas”  
12 sējumu izstrādē un vēl citās jomās. Tomēr 
viens jautājums arvien paliek. mūzikas pētnie-
ku nesasummēts. neizanalizēts. 

Cik apbalvojumu, medaļu, ordeņu, goda 
nosaukumu un cik tad gan pašmāju, gan ār-
zemju konkursu godalgu ar saviem lieliska-
jiem jauktajiem, vīru un kamerkoriem pus-
gadsimta dziesmotajās cīņās Cēsu un visas 
latvju mūzikas kultūras lepnums — Imants 
Kokars — brīnumražīgajā mūžā ir izpelnījies?

oļģerts grāvītis
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2012. gada 19. augustā mūžībā aizgāja 
Laura Kalinka — žurnāla “Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Vēstis” bijusī galvenā redaktore 
(1991–1993), personība, kura ir paliekami 
ietekmējusi Latvijas zinātnes un Zinātņu aka-
dēmijas veidolu. 

Laura Kalinka dzimusi 1939. gada  
9. novembrī rīgā jurista un skolotājas ģi-
menē. Pēc Latvijas Valsts universitātes Filo-
loģijas fakultātes absolvēšanas 1965. gadā 
viņa sāka strādāt Latvijas Enciklopēdiju 
redakcijā, kur darbojās līdz 1974. gadam. 
Taču viņas grāmatizdevējas talants un pro-
fesionālisms visspilgtāk izpaudās, strādājot 
par Zinātņu akadēmijas redakciju un izde-
vējdarbības padomes zinātnisko sekretāri 
no 1974. gada līdz 1983. gadam. Publi-
cēšanai iesniegto darbu izvērtēšanu un tā-
lāko virzīšanu izskatīšanai Padomes sēdēs 
un izdošanai izdevniecībā “Zinātne” viņa 
veica atbildīgi un radoši, īpaši meklējot un 
atbalstot spējīgus autorus. Laura Kalinka 

bija akadēmiķa Viļa samsona vadītās Pado-
mes faktiskā darbības organizatore un dau-
dzu jauninājumu rosinātāja. Kā satura, tā 
formas ziņā vērtīgs bija 1981. gadā Lauras 
Kalinkas sagatavotais un izdotais populār-
zinātniskais prospekts par Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, tās zinātniekiem, pētījumu vir-
zieniem un galvenajiem sasniegumiem. Pēc 
Lauras Kalinkas ierosmes tika izveidotas un 
izdotas vairākas populārzinātnisku grāmatu 
sērijas — “Zinātne šodien”, “daba un mēs”, 
“Latvijas Psr arhitektūras un mākslas pie-
minekļi”, “apvārsnis”. grāmatu sērijā “ro-
māns — pagātnes liecinieks” tika iekļauti 
padomju varas agrāk aizliegto pirmskara 
Latvijas rakstnieku darbi. Lauras Kalinkas 
idejas viltība bija tā, ka darbam tika pie-
vienoti zinātniski komentāri, kas “skaidroja” 
darba saturu. 

divus gadus (1984–1985) Laura Kalinka 
bija Latvijas Valsts izdevniecību, poligrāfijas 
un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas gal-
venā redaktore un pārvaldes priekšniece, bet 
no 1986. gada līdz 1990. gadam — Zinātņu 
akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas (di-
bināta 1524. gadā) vecākā zinātniskā līdz-
strādniece un zinātniskā sekretāre. Šajā laikā 
populāri kļuva viņas organizētie neformālā 
“misiņa kluba” pasākumi — ar aktuāliem 
priekšlasījumiem un diskusijām pirmsatmo-
das gaisotnē. 

1990. gadā, kad Latvijas zinātne jau bija 
nobriedusi pārmaiņām, Laura Kalinka atgrie-
zās darbā Zinātņu akadēmijā par redakciju 
un izdevējdarbības padomes zinātnisko sek-
retāri. Viņa organizēja vairākas diskusijas par 
šo pārmaiņu optimālo virzību un mērķiem, 
diskusiju saturu publicējot žurnālā “Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Vēstis”. Pēc gada Lau-
ra Kalinka tika iecelta par “Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Vēstu” galveno redaktori žurnā-

Lauras KaLinKas PiEmiņai
09.11.1939–19.08.2012
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lam izšķirīgā laika posmā. Tā bija viņa, kas 
ierosināja un īstenoja žurnāla sadalīšanu 
divās sērijās — A un B, deva žurnāla jaunu 
noformējumu un satura izkārtojumu.

1993. gada septembrī Laura Kalinka 
pārgāja strādāt datorzinātņu firmā “dati”, 
darbojās arī kā autore un redaktore dator-
zinātņu izdevumos, žurnālā “datorpasaule”  
u. c. 1998. gadā ar sorosa fonda–Latvija at-
balstu Laura Kalinka uzsāka unikālu interne-
ta projektu “Virtuālā enciklopēdija: Latvijas 
ļaudis”. (Līdz 2011. gadam tā nosaukums 
bija “Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliek
šņa”.) Pakāpeniski tā īstenošanas gaitā ir 
uzkrāti vairāk kā trīs tūkstoši dzīvesstāstu. 
Vairums dzīvesstāstu iegūti, pateicoties Lau-
ras Kalinkas organizatores prasmēm un lauku 
un mazo pilsētu skolu skolotājiem, šo skolu 
novadpētniekiem. Tika pierakstīti nozīmīgu 
Latvijas cilvēku  dzīvesstāsti ne tikai savā no-
vadā, bet arī visā pasaulē. interneta vietnes 
adrese — www.gramata21.lv.

internetu Laura Kalinka uzskatīja un iz-
mantoja kā instrumentu Latvijas kultūras ap-
zināšanai. ap minēto virtuālo enciklopēdiju 
viņa īstenoja dažādus projektus un konkur-
sus, iesaistīja tajos skolas, sabiedriskās un 
valsts organizācijas. dažu šo projektu un 
konkursu uzskaitījums: “20. gadsimta man-
tojums (izcilo novadnieku dzīvesstāsti inter-

netā)”; “ar Triju Zvaigžņu ordeni vai ordeņa 
goda zīmēm apbalvoto personu oficiālās 
biogrāfijas”; “Pār deviņi novadiņi (labāko no-
vadnieku biogrāfiju kolekcijas)”; “mēs Latvi-
jai, Latvija mūsos”; “godinām Latvijas valsts 
atjaunotājus”; “Tēvu tēvi laipu lika (Latvijas 
republikas nodibināšanas 90. gadskārtas 
atcerei)”; “Zenta mauriņa Eiropas kultūru 
dialogā (saistībā ar rakstnieces 110. gads-
kārtu)”; “Trešās atmodas dalībnieki”; “Bari-
kāžu dalībnieki” u. c. 

Lauras Kalinkas radošajā dzīvē visos tās 
posmos var saskatīt vairākus viņas īpašus ta-
lantus: spējīgu un radošu cilvēku meklēšana 
un atbalstīšana, savu vispusīgo zināšanu iz-
mantošana, diskusiju organizēšana, Latvijas 
vērtību apzināšana un popularizēšana. 

Latvijas zinātnē un arī žurnāla “Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Vēstis” hronikā Laura 
Kalinka paliks kā daudzu jaunievedumu ideju 
autore un īstenotāja, spēcīga un prasīga per-
sonība. Viņas dzīves moto bija: “man šķiet, 
ka zinātne ir vienīgās kāpnes, kas ved uz 
bezgalību. un tuvoties bezgalībai ir vienīgais, 
kam vērts ziedot savu mūžu.”

Jānis stradiņš
Kurts Švarcs
Gunārs daija

Jānis Kristapsons
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Janvāris

5. janvārī LZa senāta priekšsēdētājs jā-
nis stradiņš kļuvis par rīgas doma Vēstnie-
ku. Šī sabiedriskā organizācija, kur pulcēti 
g.k. jaunās paaudzes kultūras darbinieki un 
mākslinieki, spraudusi par mērķi veicināt 
rīgas doma kompleksa kultūrvēsturisko tra-
dīciju atjaunošanu un doma restaurāciju. 
2012. g. lielākā akcija — 1991. g. Barikāžu 
atcerei veltītas vitrāžas izveidošana. 

10. janvārī  Lu akadēmiskā bibliotēka  
un rīgas Vācbaltu apvienība rūpniecības ielā 
10  atklāja  izstādi “Baltija un  vācieši”. Tā ir 
ceļojošā izstāde, kurā parādīta Baltijas, kād-
reizējās Livonijas, vēsture kopš 1200. g. līdz 
mūsu dienām.

 
13. janvārī  LZa Ķīmijas, bioloģijas un 

medicīnas zinātņu nodaļas sēde “atskats me-
dicīnas vēsturē”. referātu “Cukura diabēta un 
insulīna atklāšanas attīstības vēsture” prezen-
tēja  LZa kor. loc.  aivars Lejnieks. LZa īst. loc. 
a. Vīksna sniedza  bagātīgi ilustrētu ziņojumu 
“atskats internās medicīnas gaitā Latvijā”. 

15.−18. janvārī vizītē ieradās Šlēsvi-
gas–Holšteinas Valsts muzeja pētnieks  
dr. joahims Šulce (Joachim Schultze), lai 
Latvijas vēstures institūtā apspriestu un risi-
nātu jautājumus par LZa Dr. h. c. jāņa apala 
(1930−2011) Āraišu ezerpils apkopoto do-
kumentu digitalizācijas iespējām.

17. janvārī LZa senāta sēde. senāts pie-
šķīra LZa vārdbalvas un balvas jaunajiem 
zinātniekiem. akadēmiķis Viktors Hausmanis 
saņēma raiņa balvu par latviešu literatūras 
un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldīju-
mu raiņa daiļrades pētniecībā; LZa goda lo-

ceklis Oskars gerts — artura Balklava balvu 
zinātnes popularizēšanā par kultūras vēstures 
un zinātnes problēmu aktualizāciju un popu-
larizēšanu; Dr. sc. ing. Leonards Līpiņš — 
arvīda Kalniņa balvu mežzinātnēs (kopā ar 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un 
Koksnes ķīmijas institūtu) par monogrāfiju 
“apaļo kokmateriālu uzmērīšana”; LZa ko-
respondētājloceklis Valdis Pīrāgs — Paula 
stradiņa balvu medicīnā (kopā ar medicīnas 
vēstures muzeju) par ievērojamu devumu en-
dokrinoloģijas attīstībā un m. Zīles–K. rudzī-
ša–I. Lazovska tradīciju attīstīšanā medicīnas 
filozofijā; Dr.chem. jurijs Žukovskis (Lu Ciet-
vielu fizikas institūts) — Edgara siliņa balvu 
fizikā par darbu ciklu “Oglekļa nanocaurulīšu 
tehnoloģiju izstrāde liela ātruma nākošās pa-
audzes starpvirsmu savienojumiem”. 

Balvas jaunajiem zinātniekiem saņēma: 
Dr. phys. Linards Kalvāns — Ludviga un 
māra jansonu balvu fizikā par darbu “mag-
neto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpē-
te sārmu metālu tvaikos” (vad. LZa īst. loc.  
m. auziņš); Mg. dace rasiņa — m. strau-
maņa–a. Ieviņa balvu ķīmijā par darbu 
“n,O-diacilhidroksilamīnu dinamisko kombi-
natoriālo bibliotēku izveidošana ūdens vidē” 
(vad. Dr. chem. d. Katkeviča); Mg. Irina 
novosjolova — E. gudrinieces balvu ķīmijā 
par darbu “ērta sililēteru iegūšanas metode un 
tās izmantošana organiskajā analīzē un sin-
tēzē” (vad. Dr. chem. m. Turks.); Mg. andris
Hiršs — Zentas mauriņas balvu filozofijā par 
darbu “j.Osis un agrīnā personālisma skola 
Tērbatas universitātē” (vad. Dr. phyl. a. Prie-
dīte-Kleinhofa).

senāts noklausījās akadēmiķa andra am-
baiņa zinātnisko ziņojumu “Pieredze ar 7. Ie-
tvara projektu Quantum Computer Science”.

senāts apstiprināja ĶBmZ nodaļas 16. 

ZInĀTnEs dZĪVEs HrOnIKa
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decembra sēdes lēmumu un piešķīra LZa 
goda doktora grādu (Dr. h. c. chem.) rTu 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultā-
tes profesorei Dr. chem. ērikai Bizdēnai.

Pēc senāta sēdes tika atklāta gleznotāja 
andreja Ģērmaņa darbu izstāde.

18. janvārī gdaņskas universitātē atklāta 
Lu akadēmiskās bibliotēkas izstāde “johana 
Kristofa Broces (1742–1823) Baltijas zīmē-
jumu un aprakstu kolekcija” (Latvijas Avīze. 
2012. 18. janv.). 

 19. janvārī LZa goda locekļa, kompo-
nista raimonda Paula 76. dzimšanas dienai 
veltīts Vijas Beinertes filmas “Zib mūža rats” 
seanss LZa ar r. Paula līdzdalību.

Valodniecei rasmai grīslei  90. dzimša-
nas dienā pasniedza  LZa un rLB  Kārļa mī-
lenbaha  balvu.  

20. janvārī  Lu akadēmiskajā bibliotēkā, 
rūpniecības ielā 10,  Letonikas bibliotēkas 
rakstu krājuma  “Kultūrvēstures avoti un Lat-
vijas ainava”  atvēršanas svētki.  Projekts īs-
tenots ar VPP nI atbalstu, apgāda “Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Vēstis” izdoto krājumu  
sastādīja,  rediģēja un autoru tekstus papil-
dināja LZa īstenais loceklis saulvedis Cimer-
manis (Zinātnes Vēstnesis. 2012. 30. janv.).

27. janvārī rsu atklāta izstāde par stra-
diņu dzimtas vēsturi “stradiņu kods”. Tā bija 
skatāma līdz 25. martam. atklāšanā uzrunas 
sacīja izstādes autore d. dupate, LZa goda 
doktors jānis Vētra, akadēmiķis jānis stra-
diņš.

 
28. janvārī rīgas balvu pasniedza Lu 

Vēstures institūta vadošajai pētniecei Dr. hist. 
margaritai Barzdevičai par monogrāfiju “rīga 
zviedru laiku kartēs un plānos. 1621–1710”, 
diriģentam jānim Erenštreitam par zēnu koru 
kustības veidošanu un attīstību rīgā, Dr.oec. 
Iļjam gerčikovam par a/s “dzintars” inovatī-

vu darbību rīgā un māksliniekam Laimonim 
Šēnbergam par izcilu ieguldījumu rīgai vel-
tīto monētu sērijas izstrādē. LZa un rīgas 
balvas biedrības goda diplomi piešķirti Lu 
Latvijas vēstures institūtam un Lu akadēmis-
kajai bibliotēkai par j. K. Broces “Zīmējumu 
un  aprakstu” publicēšanu (Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai. 2012. 30. janv., Latvijas Avī-
ze. 2012. 30. janv.). 

Februāris

1. februārī LZa ārzemju loceklim uldim 
streipam — 70.

2. februārī HsZn  sēde. darba kārtībā: 
Dr. art. jāņa Kalnača  stāsts par rīgas den-
diju un autsaideru  mākslinieku  Kārli Pade-
gu.  monogrāfija “rīgas dendijs un autsaiders 
Kārlis  Padegs” (rīga: neputns, 2011. 400 
lpp.) atzīta  par  vienu  no izcilākajiem Latvi-
jas zinātnes sasniegumiem 2011. g. 

LZa Humanitāro un sociālo zinātņu no-
daļas darbība 2011. g. Perspektīvas.  darba 
plāns  2012. g. I pusgadam (akadēmiķe Ilga 
jansone).  

 diskusija par zinātnes gada sasniegumu 
izvērtēšanu. 

 sēdes laikā bija aplūkojama jaunāko 
publikāciju izstāde. 

3. februārī LZa parakstīta vienošanās 
par L’Oreal  balvu piešķiršanu dabaszinātņu 
un materiālzinātņu pārstāvēm — “sievietēm 
Zinātnē”.

8. februārī akadēmiķim nikolajam Veder-
ņikovam — 75.

akadēmiķim Linardam skujam — 60. 

8.−9. februārī LZa notika Baltijas valstu 
zinātņu akadēmiju sekretariāta sanāksme. 
sanāksmes dalībnieki — gaļina Varlamo-
va, ulle musta (abas no  Igaunijas), andrius  
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Bernotas (Lietuva), jānis Kristapsons, 
andrejs siliņš un anita draveniece — ap-
sprieda Baltijas Inovatīvo pētījumu un teh-
noloģiju institūta izveides jautājumus, kā arī 
apmainījās ar informāciju par aktualitātēm 
triju akadēmiju darbībā. sanāksmes protoko-
lu puses iesniedza savu valstu izglītības un 
zinātnes ministrijām.

12. februārī LZa korespondētājloceklim 
Imantam Liepam — 75. 

14. februārī  LZa senāta paplašinātā svi-
nīgā sēde par godu LZa Hartas pieņemšanas 
20. gadadienai. darba kārtība:

LZa vieta un uzdevumi mūsdienu Latvijā 
(LZa prezidents juris Ekmanis);

LZa transformācija, Hartas pieņemšana 
un tradīciju izveidošana  (1990–1994) (LZa 
senāta priekšsēdētājs jānis stradiņš);

LZa izveidošanas pārejas laikmets un 
Hartas apstiprināšana saeimā (1997) (aka-
dēmiķis Tālis millers).

LZa un Latvijas Zinātnes Padomes  sav-
starpējā  sadarbība (LZP priekšsēdētājs  
andrejs siliņš). 

LZa senāts pieņēma aicinājumu, paužot 
attieksmi pret 2012. g. 18. februāra referen-
dumu. daudzi senatori parakstīja LZa goda 
locekļa j. rubeņa un Valsts prezidenta a. 
Bērziņa iniciēto Labas gribas manifestu. 

Tēzes pārtop manifestā. Labas gribas 
manifests. rīgā, 2012. g. 13. februārī.  ma-
nifesta parakstīšanā Valsts prezidenta pilī 
piedalījās: Ilmārs Latkovskis, Pēteris Kļava, 
jānis stradiņš, marina Kosteņecka, andris 
Bērziņš, gļebs Panteļejevs, daina Bruņiniece, 
mihails gruzdovs, Varis Brasla, juris rubenis 
(Latvijas Avīze. 2012. 14. febr.).

Laikrakstos Diena un Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai publicētas  atklātās vēstules 
Latvijas tautai Valodas referenduma sakarā —  
aicinājums balsot, lai saglabātu latviešu 
valodu — vienīgo valsts valodu Latvijā. ai-

cinājumu parakstījuši T. jundzis, I. Knēts,  
O. Kroders, r. Lācis,  m. sirmais, Z. skujiņš, 
dž. skulme, j. stradiņš, P. Vasks   u.c.   

15. februārī mūžībā aizgājusi Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle Dr. 
habil. phys. Inta muzikante (8.01.1951–
15.02.2012).

16. februārī akadēmiķim Oļģertam dum-
brājam — 70. 

18. februārī LZa goda loceklei mārai Zā-
lītei — 60. 

24. februārī LZa ĶBmZn pilnsapulcē 
noklausījās nodaļas priekšsēdētāja akad.  
r. Valtera pārskatu par nodaļas un tās locek-
ļu darbību 2011.  un 2012. g. plānotajiem 
pasākumiem. Par nodaļas priekšsēdētāju at-
kārtoti ievēlēja akad. r. Valteru. nodaļas lo-
cekļi nobalsoja par LZa goda doktora grāda 
piešķiršanu OsI vadošajai pētniecei L. Bau-
manei (Dr. h. c. chem.) un Valsts Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas Bērnu kardio-
loģijas klīnikas vadītājam a. Lācim (Dr. h. c. 
med.). Plašu referātu  “Vīrusu infekciju loma 
dzīves kvalitāti apdraudošo slimību attīstībā” 
nolasīja  LZa kor. loc. m. murovska. 

25. februārī akadēmiķim arnim Vīk -
snam — 70.  

27. februārī  LZa goda loceklim gidonam 
Krēmeram — 65.

Prezidents juris Ekmanis nosūtīja apsvei-
kumu ukrainas nacionālās zinātņu akadēmi-
jas prezidentam Borisam Patonam saistībā ar 
50. gadadienu akadēmijas prezidenta amatā.

  
Marts

3. martā Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas svinīgajā plenārsēdē Zalcburgā 
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LZa īst. loc. jānis stradiņš tika inaugurēts 
par EZma goda senatoru. savukārt LZa īste-
nie locekļi mārcis auziņš un Ivars Kalviņš sa-
ņēma EZma īstenā locekļa diplomus (ievēlēti 
par EZma locekļiem 2011. g. nogalē).

7. martā FTZn pilnsapulce. Pārskatu 
par nodaļas darbu 2011. g. sniedza no-
daļas priekšsēdētājs akad. juris jansons.  
nodaļa apsprieda priekšlikumus darbam 
2012. g. notika nodaļas priekšsēdētāja vēlē-
šanas, par priekšsēdētāju atkārtoti tika ievē-
lēts akadēmiķis j. jansons. Tika apspriestas 
iespējamās  LZa prezidenta kandidatūras un  
LZa prezidenta vēlēšanām izvirzīts akadēmi-
ķis Ivars Lācis. 

8. martā Lu akadēmiskajā bibliotēkā, 
rūpniecības ielā 10, atklāta šveiciešu māks-
linieka ērika j. grūbela  izstāde “Impresijas”. 
atklāšanā runāja Šveices Konfederācijas vēst-
niece gabriela nuci-sulpicio, Lu aB direkto-
re Dr. h.c. philol. Venta Kocere, glezniecības 
studijas “grīva” mākslinieciskais vadītājs  
Mg. art. juris Ģērmanis. 

akadēmiķei janīnai Kursītei-Pakulei — 
60 (Mājas Viesis. 2012. 24. febr.– 8. marts, 
Zinātnes Vēstnesis. 2012. 12. marts).   

9. martā ĶBmZn sēde “Cinka atkarīgie 
enzīmi”. Pēc akad. r. Valtera un kor. loc.  
P. Trapenciera ievadvārdiem sēdes dalībnie-
ki noklausījās un apsprieda četrus referātus 
par tēmām, kuras pēdējos gados attīstītas 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā: “Cin-
ka atkarīgo enzīmu loma un nozīme jaunu 
ārstniecības vielu radīšanā. mmP inhibitori” 
(LZa kor. loc., OsI vad. pētn. P. Trapencie-
ris), “Ogļskābes anhidrāžu (CA) inhibitori kā 
potenciālie terapijas līdzekļi (OsI vad. pētn. 
r. Žalubovskis), “selektīvu TACE inhibitoru 
izveide” (rTu asoc. profesors, OsI vad. pētn. 
a.  jirgensons), “HDAC inhibitoru pētījumi 
(OsI vad. pētn. E. Loža) un “nākotnes per-
spektīvas” (P. Trapencieris).  

14. martā Pēterim  Trapencierim  —  60.  

15. martā akadēmiķim Viktoram Ivbulim 
Indijas–Baltijas federācija kultūrai  piešķīrusi  
goda nosaukumu “Latvijas labās gribas vēst-
nieks 2012”. 

16. martā Lu akadēmiskā bibliotēka 
ielūdza uz izstādes “2011. gads Latvijas grā-
matniecībā” atklāšanu. Izstādes autore Ingu-
na mīlgrāve.

 
LZa HsZn sēde.  darba kārtībā:   
Dr. hist. margarita Barzdeviča — “rīga  

zviedru  laiku plānos”. 
starp nozīmīgākajiem 2011. g. zināt-

nes sasniegumiem Latvijā  atzīts margaritas 
Barzdevičas paveiktais — izmantojot Latvi-
jas un ārzemju arhīvu kartogrāfiskos mate-
riālus, izpētīta  rīgas pilsētvēsture 17. gs. 
Tā atspoguļota monogrāfijā “rīga zviedru 
laika kartēs un plānos. 1621–1710” (rīga: 
Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2011. 
280 lpp.). Dr. hist.  m. Barzdeviča ieguvusi 
2011. g. rīgas balvu.  

LZa  prezidenta amata kandidāta  akadē-
miķa  Dr. habil. art.  Ojāra spārīša  uzruna.

LZa HsZn priekšsēdētāja vēlēšanas. Par 
HsZ nodaļas priekšsēdētāju ievēlēta akadē-
miķe raita Karnīte. 

LZa korespondētājloceklim aivaram  
Krauzem — 60.  

19. martā LZa ārzemju loceklim Ervinam  
Oberlenderam — 75.   

20. martā LZa senāta sēde. senāts 
noklausījās LZa prezidenta kandidātu aka-
dēmiķu Ivara Lāča un Ojāra spārīša prog-
rammatiskās uzstāšanās, apstiprināja LZa 
ģenerālsekretāra V. Kampara pārskata  
tēzes par LZa darbību 2011. g., apstiprināja 
ĶBmZ nodaļas 24. februāra sēdes lēmumu 
un piešķīra LZa goda doktora grādu  Dr. h. c. 
chem. Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
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pētniecei Larisai Baumanei un Dr. h. c. med. 
Valsts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīni-
kas vadītājam arim Lācim. senāts piešķīra 
LZa goda mecenāta nosaukumu a/s “Latvi-
jas gāze” valdes priekšsēdētājam adriānam 
dāvim par ilggadīgu atbalstu zinātnei. Par 
Latvijas augstākās tehniskās izglītības 150 
gadiem stāstīja akadēmiķis Ivars Knēts, par 
Latvijas lauksaimniecības izglītības 150 gadu 
izaugsmi no rīgas Politehnikuma Lauksaim-
niecības nodaļas līdz Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātei — Dr. sc. ing. Kaspars 
Vārtukapteinis.

Pēc senāta sēdes notika Latvijas juristu 
biedrības prezidenta aivara Borovkova foto 
izstādes “Glamour des Chats”  jeb “Kaķu gla-
mūrs” atklāšana.

 
30. martā Baibai metuzālei-Kangerei  — 

70.   

ĶBmZn sēde “strukturālās bioloģijas pie-
lietojums medicīnisku preparātu radīšanā”, 
kurā noklausījās un apsprieda trīs referātus: 
“rentgenstruktūranalīze proteīnu un to li-
gandu dizainā” (kor. loc. K. Tārs, BmC vad. 
pētn.), “Kodolu magnētiskās rezonanses pē-
tījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai” (K. jau-
dzems, OsI vad. pētn.), “Funkcionālu prote-
īnu iegūšana dažādās ekspresijas sistēmās” 
(a. Kazāks, BmC vad. pētn.). 

sēdes dalībnieki noklausījās arī LZa pre-
zidenta amata kandidātu akadēmiķu I. Lāča 
un O. spārīša uzstāšanos.  

 

Aprīlis

11.–12. aprīlī prezidenta padomniece 
anita draveniece piedalījās Eiropas zinātņu 
akadēmiju federācijas (angl. saīsin. ALLEA) 
ģenerālajā asamblejā romā. ALLEA preziden-
ta un valdes vēlēšanās a. draveniece sakarā 
ar Lietuvas Zinātņu akadēmijas pilnvarojumu 
balsoja arī kaimiņakadēmijas vārdā. Turpmā-

kajos gados aLLEa vadīs profesors g. Štoks 
(Vācija).

12. aprīlī notika LZa Pavasara pilnsapul-
ce. Pilnsapulci atklāja LZa prezidents juris 
Ekmanis, aicinot ar klusuma brīdi pieminēt 
2011. un 2012. g. aizsaulē aizgājušos aka-
dēmijas īstenos, ārzemju, goda un korespon-
dētājlocekļus. Izglītības un zinātnes ministrs 
roberts Ķīlis izteica savu atbalstu zinātnei, 
aicināja uz kopdarbību un pasniedza Lr mi-
nistru kabineta atzinības rakstus akadēmiķim 
jurim Ekmanim un korespondētājloceklim 
jānim Kristapsonam. Pēc LZa vārdbalvu pa-
sniegšanas pārskatu par akadēmijas darbību 
2011. g. sniedza ģenerālsekretārs akadēmi-
ķis Valdis Kampars un uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs akadēmiķis Pēteris Zvidriņš. 
Pēc tam sekoja LZa prezidenta kandidātu 
akadēmiķa, Latvijas universitātes profesora 
habilitētā fizikas doktora Ivara Lāča un aka-
dēmiķa, Latvijas mākslas akadēmijas profe-
sora habilitētā mākslas zinātņu doktora Ojāra 
spārīša programmatiskās runas un preziden-
ta vēlēšanas, kurās piedalījās visi akadēmijas 
locekļi — gan īstenie, gan korespondētājlo-
cekļi, gan ārzemju un goda locekļi. atverot 
vēlēšanu urnu un pieskaitot balsis, kas tika 
nodotas pa pastu, balsu skaitīšanas komisija 
akadēmiķes Edītes Kaufmanes vadībā kon-
statēja, ka neviens no kandidātiem nav iegu-
vis statūtos prasīto 50% + 1 balsi, turklāt 
O. spārītim pietrūka tikai vienas balss. Liels 
skaits vēlētāju bija svītrojuši abus kandidā-
tus, tādēļ viņu biļeteni tika atzīti par nede-
rīgiem.

LZa uzraudzības padome, apspriežoties 
ar juristiem, piedāvāja Pilnsapulcei balsot par 
pašreizējā prezidenta jura Ekmaņa un auto-
mātiski arī viņa līdzšinējās “komandas” — vi-
ceprezidenta Tālava jundža, ārlietu sekretāra 
andreja siliņa, ģenerālsekretāra Valda Kam-
para un LZa Fonda priekšsēdētāja akadēmiķa 
jāņa Bērziņa pilnvaru pagarināšanu līdz ru-
dens pilnsapulcei, kad notiks atkārtotas vēlē-
šanas par abiem izvirzītajiem LZa prezidenta 
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kandidātiem. Pilnsapulce šo ierosinājumu 
akceptēja, atklāti balsojot.

Tika ievēlēts LZa senāts, uzraudzības pa-
dome, kā arī apstiprināti nodaļu priekšsēdē-
tāji, kurus bija ievēlējušas nodaļas. 

debatēs runāja akadēmiķi Baiba rivža, 
andrejs siliņš un raimonds Valters. 

24. aprīlī LZa senāta sēde. senāts ap-
stiprināja vakanču sarakstu 1912. g. LZa lo-
cekļu vēlēšanām, piešķīra LZa Lielo medaļu 
akadēmiķim Paulam Pumpēnam par nozīmī-
gu ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un 
jaunas pētnieku paaudzes audzināšanā un 
LZa ārzemju loceklim andrievam Ezergailim 
par būtisku devumu Latvijas 20. gs. vēstu-
res izpētē. senāts noklausījās informāciju par 
nacionālās identitātes programmas īstenoša-
nu 2012./2013. g. un piektā Letonikas kon-
gresa organizēšanu.

27.–28. aprīlī akadēmijas mazajā zālē 
notika LZa un Taivānas demokrātijas fonda 
kopīgi organizēta konference “demokrātija un 
attīstība − Taivānas un Baltijas valstu salī-
dzinošā pieredze” (Democracy and Develop-
ment − Taiwan and the Baltic Countries in 
comparative perspective).

Maijs

15. maijā notika LZa senāta sēde. se-
nāts ievēlēja par priekšsēdētāju akadēmiķi 
jāni stradiņu, piešķīra viceprezidenta piln-
varas jaunievēlētajiem nodaļu priekšsēdē-
tājiem, pagarināja LZa valdes pilnvaras un 
ievēlēja par valdes priekšsēdētāja vietnieku 
akadēmiķi raimondu Valteru. senāts no-
klausījās Humanitāro un sociālo zinātņu 
nodaļas priekšsēdētājas akadēmiķes raitas 
Karnītes ziņojumu par LZa Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas darbības stratēģiju 
2012.–2016. g. senāts izvirzīja LZa goda 
locekli jāni strupuli Baltijas asamblejas  
balvai.

Pēc senāta sēdes tika atklāta Edgara Fol-
ka zīmējumu izstāde.

LZa notika Eižena Āriņa balvas datorikā 
svinīgā pasniegšanas ceremonija. Balvu pie-
šķir Latvijas Zinātņu akadēmija, firma Exigen 
Services Latvia un rīgas Tehniskās universi-
tātes attīstības fonds par nozīmīgu teorētisku 
ieguldījumu datorzinātnes attīstībā vai prak-
tisku pienesumu datorikā. Šogad balvu saņē-
ma divi laureāti — akadēmiķi andris ambai-
nis un jānis grunspeņķis. 

22. maijā LZa tika pasniegtas LZa un 
a/s “Latvijas gāze” gada balvas. Tās saņēma 
rsu profesors jānis raibarts par mūža vei-
kumu kardioloģijā, jaunais zinātnieks mārtiņš 
Kalējs par sirds vārstuļu bioprotēžu kompo-
nenšu mehānisko īpašību un struktūru pētīju-
miem un a/s “Latvijas gāze” pārstāve andra 
ješinska par izcilu darbu un mūža veikumu 
gāzes nozares attīstībā. 

22. maijā mūžībā aizgājusi LZa goda lo-
cekle, dzejniece un tulkotāja Ludmila azaro-
va-Vāciete (11.04.1935–22.05.2012).

29. maijā LZa tika pasniegtas LZa, sIa 
“Itera Latvija” un rTu attīstības fonda bal-
vas. Tās saņēma Dr. biol. sarmīte strautiņa 
par darbu kopu “dārzkopības zinātne nozares 
ilgtspējas sekmēšanai un lauku vides attīstī-
bai” un akadēmiķis Pēteris Šipkovs par darbu 
kopu “atjaunojamo energoresursu izmantoša-
na vides piesārņojuma samazināšanai”. 

Jūnijs 

28. maijā–1. jūnijā rīgā XVII starp-
tautiskā konference “Kompozīto materiālu 
mehānika”(http://www.pmi.lv/html/Conf-
Inf.htm). Konferences darbā ar referātiem 
piedalījās 174 dalībnieki no 24 valstīm — al-
žīras, asV, azerbaidžānas, Baltkrievijas, Beļ-
ģijas, Čehu republikas, dānijas, Francijas, 
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grieķijas, Igaunijas, Kazahstānas, Korejas 
republikas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, 
Lietuvas, maltas, Polijas, Portugāles, skotijas, 
spānijas, Turcijas, ukrainas, ungārijas, Vāci-
jas un Zviedrijas (Zinātnes Vēstnesis. 2012. 
10. sept.). Konferenci tās dalībnieki novērtē-
ja pozitīvi un nākamo nolēma organizēt rīgā 
2014. g. maijā, veltot to Polimēru mehānikas 
institūta dibināšanas 50. gadadienai.

2. jūnijā akadēmiķim  Ivaram Kalvi-
ņam — 65. 

LZa korespondētājloceklim andrejam  
reinfeldam — 70.

3. jūnijā  LZa korespondētājloceklei Beni-
tai  Laumanei — 75.

6. jūnijā LZa goda loceklei Birutai  Bau-
manei — 90.  mākslinieces godināšana un 
viņas jaunā mākslas albuma atklāšana notika 
nacionālās mākslas muzejā 11. jūnijā.

 
Briselē norisinājās Eiropas akadēmiju zi-

nātnes konsultatīvās padomes (angl. saīsin. 
EASAC; Latvija pārstāvēta kopš 2004. g.), 
ziņojuma „Pārtikā un lauksaimniecībā izman-
tojamie augu ģenētiskie resursi” prezentācija. 
Latvijas Zinātņu akadēmija savā un EASAC 
vārdā aicināja pasākumā piedalīties visus EP 
deputātus no Latvijas.

7. jūnijā LZa HsZn sēde: nodaļas darbī-
bas, vadības  stratēģija 2012– 2015;  iesnie-
gums LZP par  humanitāro un sociālo zinātņu 
produkta vērtējuma pamatkritērijiem.   

8. jūnijā LZa ārzemju loceklim  anto Lei-
kolam — 75.

  
11.–12. jūnijā akadēmiķe B. rivža 

pārstāvēja Latvijas Zinātņu akadēmiju starp-
tautiskā reģionālā konferencē Science Aca-
demies in the Central and Eastern Europe 
and their Role in Knowledge-based Society, 

kas norisinājās minskā (Baltkrievija). To rī-
koja globālais zinātņu akadēmiju tīkls Inter
Academy Panel kopā ar Baltkrievijas nacio-
nālo zinātņu akadēmiju. akadēmiķe B. rivža 
LZa referēja sekcijā „Zinātnes un politikas” 
dialogs.

12. jūnijā Lu Humanitāro zinātņu fakul-
tātē, Visvalža ielā 4a, akadēmiķes janīnas 
Kursītes grāmatas “Virtuves vārdene”  atvēr-
šanas svētki.

13. jūnijā LZa korespondētājloceklim  
Pēterim  Zālītim — 75. 

LZa korespondētājloceklim andrejam  
Vaskam — 65.

  
14. jūnijā globālais zinātņu akadēmiju 

tīkls InterAcademy Panel publiskoja Ziņoju-
mu par iedzīvotājiem un patēriņu (IAP Sta-
tement on Population and Consumption), 
kura izstrādāšanā aktīvi piedalījās arī Latvijas 
Zinātņu akadēmijas locekļi. Pavisam 105 pa-
saules zinātņu akadēmijas, tostarp arī LZa, 
parakstīja šo ziņojumu, un tas tika publiskots 
īsi pirms riodežaneiro augstākā līmeņa sa-
nāksmes par ilgtspējīgu attīstību (rio+20), 
lai savlaicīgi iepazīstinātu ar tā saturu sa-
nāksmes dalībniekus.

akadēmiskie lasījumi Es mājā, aspazijas 
bulvārī 28. Lma un LZa HsZn I akadēmiskie 
lasījumi  “romim Bēmam — 85”.   Tie veltīti 
mākslinieka un Latvijas mākslas akadēmijas 
profesora, LZa goda locekļa  roma Bēma 
(14. 06.1927– 31. 03.1993) piemiņai un 
pārdomām par viņa ieguldījumu  baltvācu 
kultūras aspektu izpētē. Lasījumi organizē-
ti sadarbībā ar Latvijas mākslas akadēmiju 
un Eiropas savienības pārstāvniecību Latvi-
jā. Lekcijas nolasīja: O. spārītis — “mākslas 
zinātnieka r. Bēma nopelni mākslas izpētē 
un reabilitācijā”; j. stradiņš — “aukstā kara 
beigas  baltvācu zinātnes  un kultūras jautā-
jumu izpētē”; E. Šmite — “Vācu mākslinieka 
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un enciklopēdista jūliusa dēringa  kultūras 
misija Latvijā”.

LZa goda doktorei ērikai  Bizdēnai — 70. 
    
15. jūnijā LZa ārzemju loceklim Oskaram  

Fejam — 70.  
 
Viesītē pie akadēmiķa Paula stradiņa 

dzimtās mājas atklāta viņam veltīta, LZa 
goda locekļa jāņa strupuļa veidota piemiņas 
plāksne.

19. jūnijā akadēmiķim  jurijam  dehtja-
ram — 65. 

  
akadēmiķim  jānim  grundspeņķim — 

70.  
   
20. jūnijā LZa goda doktoram  aivaram   

Lagzdiņam — 75.   

22. jūnijā LZa ārzemju loceklim  Bertra-
mam  Zariņam — 70.

   
25. jūnijā LZa HsZn Padomes sēde. dar-

ba kārtībā: LZa HsZn  un Padomes priekš-
likumi par  humanitāro un sociālo zinātņu  
nozaru produkta novērtējumu finansējuma 
sadalei starp  zinātnes nozarēm.

Piedalās: HsZn Padomes locekļi, institū-
tu pārstāvji,  LZP priekšsēdētājs akadēmiķis 
andrejs siliņš, LZa korespondētājloceklis  
Dr. phys. jānis Kristapsons, Latvijas jauno 
zinātnieku apvienības priekšsēdētājs Dr. hist. 
gatis Krūmiņš.  

26. jūnijā Lu Vēstures un filozofijas fa-
kultāte, turpinot publisko diskusiju ciklu par 
aktuāliem vēstures jautājumiem, aicināja uz 
diskusiju “aktuālā vēsture: 20. gs. vidus Lat-
vijas vēstures rakstīšana mūsdienās”.  

27. jūnijā daugavpils novadā 6. sēlijas 
kongress. rīkotāji:  daugavpils universitāte, 
LZa Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, 

LZa Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zināt-
ņu nodaļa, LZa Lauksaimniecības un meža 
zinātņu nodaļa, sēlijas asociācija.  ar refe-
rātiem piedalījās akadēmiķi  jānis stradiņš, 
arvīds Barševskis, Baiba rivža, juris urtāns, 
daugavpils universitātes profesori Vilma Šau-
diņa, Irēna saleniece, Henrihs soms u.c. Tika 
atklāts jaunais du studiju un pētniecības 
centrs “Ilgas”. Kongresa dalībnieki piedalījās 
ekskursijā pa silenes dabas parku un Ilgu 
dabas liegumu līdz riču ezera stāvkrastiem, 
uz robežnieku pilskalnu. akadēmiķi iedēstīja 
ozolu aleju pie Ilgu pils, kas ir pirmais pētnie-
cības centrs sēlijas teritorijā.

akadēmiķim  andrim  Caunem — 75. 
  
28. jūnijā LZa korespondētājloceklim  

dainim  Krieviņam — 45 .
 
29. jūnijā akadēmiķim   Īzakam  raša-

lam — 65. 

 Jūlijs

3. jūlijā LZA un LZP kopēja konference 
par abu institūciju savstarpējām attiecībām, 
ko organizēja akadēmiķis andrejs siliņš. re-
ferātu par zinātnes problēmām pasaulē un 
LZP tapšanu nolasīja jānis stradiņš.

LZa korespondētājloceklim  Vitālijam  
Zelčam —  60.  

4. jūlijā LZa korespondētājloceklim  Hen-
rikam  Zenkevičam — 75.  

5. jūlijā starptautiskā folkloras festivāla 
“Baltica 2012” ietvaros Es mājā unEsCO 
LnK sadarbībā ar Kultūrizglītības un nema-
teriālā mantojuma centru un Latvijas Folklo-
ras biedrību rīkoja diskusiju „nemateriālā  
kultūras mantojuma  pienesums  nacionālajai 
attīstībai un izaugsmei”.
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LZa korespondētājloceklim  andrim  Ča-
tem — 60. 

5.–9. jūlijā starptautiskais folkloras festi-
vāls Baltica 2012. 

6. jūlijā Lu mazajā aulā notika a. d. Lē-
bera dibinātā latviešu–baltvācu centra “do-
mus rigensis” 20 gadu jubilejas sanāksme, 
kuras ietvaros analizēja augstākās izglītības 
150 gadus Latvijā un baltvācu devumu rīgas 
Politehnikuma dibināšanā (ar referātiem un 
runām uzstājās akadēmiķi Leonīds ribickis, 
Indriķis muižnieks, jānis stradiņš, LZa goda 
loceklis Imants Lancmanis).

8. jūlijā LZa korespondētājloceklim  ul-
dim  sukovskim — 60.

12. jūlijā LZa ārzemju loceklim  Pēterim   
Bolšaitim — 75.

17. jūlijā LZa, a/s “Latvijas dzelzceļš” un 
rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonda 
ekspertu komisijas sēde. Ekspertu komisija 
nolēma piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
a/s “Latvijas dzelzceļš” un rīgas Tehniskās 
universitātes attīstības fonda 2010. g. balvas 
zinātnē: aijai Počai par izcilu darbu Latvijas 
dzelzceļa transportā un artūram Plešaunie-
kam par pētījumiem dzelzceļa transporta no-
zarē.

18. jūlijā Lr saeimas Izglītības un zināt-
nes komisijai, Lr Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai, Latvijas Zinātnes padomei  iesniegti 
2012. g.   6., 7. un 25. jūnija  LZa HsZn 
sēdē  un HsZn Padomes sēdēs  pieņemtie 
dokumenti:  “HsZn Padomes atzinums par 
LZP lēmumu par finansējuma sadalījumu  
starp zinātņu nozarēm” un “Paskaidrojums 
pie HsZn Padomes atzinuma par LZP lēmu-
mu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu 
nozarēm”. sk.  www.lza/lv  sadaļā   “Humani-
tāro un sociālo zinātņu nodaļa”.

LZa goda doktora a. Holcmaņa piemiņas 
sarīkojums un viņam veltītās s. Holcmanes 
grāmatas atvēršana.

19. jūlijā LZa goda doktoram Ivaram  
strautmanim — 80.  

23. jūlijā LZa ārzemju loceklim rober-
tam  Evarestovam — 75. 

28. jūlijā LZa korespondētājloceklim Tā-
lim Tisenkopfam — 55.

31. jūlijā LZa ārzemju loceklim  Ennam  
Tarvelam  — 80.  

Augusts

2. augustā par godu a/s „Latvijas dzelz-
ceļš” dibināšanas 93. gadadienai diviem 
koncerna darbiniekiem pasniedza augstāko 
uzņēmuma apbalvojumu — gada balvu. Pre-
tendentus kopā ar akcīju sabiedrību izvērtēja 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un rīgas Teh-
niskās universitātes attīstības fonda eksperti. 
Balvas saņēma sabierdrības Projektu vadības 
daļas vadītāja aija Poča un meitasuzņēmuma 
sIa „Ldz Infrastruktūra” projektu vecākais 
speciālists artūrs Plešaunieks.

5.–9. augustā Trešais pasaules latgaliešu 
kongress rēzeknē (ar zinātnisku konferenci tā 
ietvaros). LZa  izteica atzinību  kongresa orga-
nizētājiem un aktīviem  Latgales  kultūras dar-
biniekiem. LZa apsveikumu kongresam nola-
sīja LZa LmZn  priekšsēdētāja Baiba rivža.  

8. augustā LZa korespondētājloceklim, 
mārtiņam rutkim — 55.

10. augustā LZa  goda doktoram  juha-
nam maistem — 60.  

12. –17. augustā Latvijā svinēja rakstnie-
ka, viena no latviešu romāna žanra pamatli-
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cējiem, romāna “rīga” autora augusta degla-
va (1862–1922)  150. dzimšanas dienu. 
“Latvijas pasts” izdevis īpašu aploksni,  ar 
rīgas domes atbalstu a. deglava, Valmieras 
un Pērnavas ielas krustojumā tapis skvērs ar 
romāna varoņu skulptūrām “rīdzinieki” (Ģirts 
Burvis), pie nama deglava ielā 24 atklāta 
piemiņas plāksne. 

12. augustā miris Lu mII  profesors, LZa 
korespondētājloceklis,  Dr. habil. math. uldis 
raitums (dz. 06.07.1940). 

13.–15 . augustā Ventspilī notika starp-
tautiskā radioastronomijas konference (VI-
raC-2012).

14. augustā LZa ārzemju loceklim and-
rievam Ezergailim asV pasniegta LZa Lielā 
medaļa. Laureāts izteicis pateicību LZa par 
atzinību.

LZa  korespondētājloceklei  Edītei Birģe-
lei — 75.  

LZa korespondētājloceklim matemātiķim 
audrim Kalniņam — 70.

17. augustā misiņa bibliotēkā, rūpniecī-
bas ielā 10, atklāta Pāles novadpētniecības 
muzeja ceļojošā izstāde “Vidzemes lībieši 
un viņu pēcteči”. Izstādi atklāja Lu akadē-
miskās bibliotēkas direktore Dr. h. c. philol. 
Venta Kocere, atmiņās par Vidzemes lībiešu 
pētījuma norisi kavējās LZa īstenais loceklis 
saulvedis Cimermanis, kurš izstādes autori 
rasmu noriņu jau 2001. g. mudināja pē-
tīt, kas noticis ar 22  svētciema pagastā vēl  
19. gs. lībiski runājošiem cilvēkiem. Viņš 
uzsvēra, ka savāktais materiāls ir pelnījis 
nopietnu publikāciju. Izstādes nozīmīgumu 
akcentēja  LZa īstenais loceklis Ojārs spārī-
tis, jo jaunas ziņas ir visvērtīgākās. siltus un 
atzinīgus vārdus  rasmai noriņai teica vēs-
turnieks un  novadnieks uģis niedre, muzeja 
lomu kultūras un izglītības attīstībā  laukos  

uzsvēra Pāles pagasta pārvaldes vadītājs 
mārtiņš Kļaviņš. 

Izstādes atklāšanā pulcējās arī dažādu ga-
dagājumu lībiešu pēcteči, kuriem bija iespēja 
izpētīt 12 savus un savu dzimtu kokus —  
radu rakstus  gadsimtu garumā. 

Ekspozīcija veidota sadarbībā ar s. Ci-
mermani, P. stradiņa medicīnas vēstures 
muzeju, j. Prīmaņa anatomijas muzeju, Lu 
akadēmisko bibliotēku, ainažu jūrskolas, 
Limbažu un salacgrīvas muzejiem.

LZa ārzemju loceklim jurim Vīksni- 
ņam — 75.  

19. augustā LZa korespondētājloceklim 
agnim andžānam — 60.

  
23. augustā atzīmēja Fridriha Candera 

125. gadadienu. “Latvijas pasts” izdeva mar-
ķētu aploksni un īpašu pastmarku kosmosa 
apgūšanas pioniera piemiņai. Pastmarku F. 
Candera piemiņai izlaida arī Krievijas pasts.

24. augustā LZa īstenajam loceklim rTu 
rektoram Leonīdam ribickim — 65.

29. augustā LZa  korespondētājloceklim 
jurim Purānam — 60.   

31. augustā — LZa HsZn priekšsēdētā-
ja raita   Karnīte piedalījās   Zinību dienai 
veltītajā pasākumā daugavpils universitā-
tē, uzrunājot mācību spēkus un studentus,  
iepazīstinot ar LZa HsZn darbu un aicinot uz 
turpmāku sadarbību humanitāro un sociālo 
zinātņu jomās. 

  

septembris

1. septembrī Ventspilī  notika zinātņu 
un tehnoloģiju biznesa forums un svinīga  
ceremonija, veltīta Ventspils augstskolas 15 
gadu jubilejai. Pasākumā piedalījās LZa pre-
zidents juris Ekmanis un akadēmiķi Baiba 
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rivža, arvīds Barševskis, Ivars Kalviņš, Le-
onīds ribickis, kor. locekļi Ina druviete un 
juris skujāns.

4. septembrī LZa korespondētājloceklim 
jevgenijam joļinam — 75.

atzīmējot andreja Eglīša simtgadi, Ļaudo-
nas vidusskola nosaukta viņa — dzejnieka, 
LZa goda locekļa, Latvijas patriota — vārdā  
(Latvijas Avīze. 2012. 4. sept.).

5. septembrī  vizītē LZa ieradās Turk-
menistānas Zinātņu akadēmijas (Za) ģe-
nerālsekretārs j. Hekimovs, kurš bija rīgā 
Turkmenistānas prezidenta gurbanguli Ber-
dimuhamedova pavadošās delegācijas sa-
stāvā. Viesi pieņēma ārlietu sekretārs a. si-
liņš un starptautisko sakaru grupas vadītāja  
a. draveniece. a. siliņš iepazīstināja profeso-
ru Hekimovu ar Latvijas Zinātņu akadēmijas 
darbību, kā arī ar aktualitātēm Latvijas zināt-
nē. Viesis  iepazīstināja ar 2009. g. atjau-
notās Turkmenistānas Za darbību (to slēdza  
1998. g. pēc toreizējā Turkmenistānas pre-
zidenta s. nijazova rīkojuma). sarunas laikā 
tika iezīmēti iespējamie akadēmiju sadarbī-
bas virzieni: nanomateriāli un nanotehnolo-
ģijas, biotehnoloģija un alternatīvās enerģijas 
tehnoloģijas.

LZa senāta sēžu zālē notika  Fizikas un 
tehnisko zinātņu nodaļas, Pasaules Enerģijas 
padomes Latvijas nacionālās komitejas un 
nacionālās enerģētikas konfederācijas  pa-
plašinātā sēde — a/s “Latvenergo” stratēģijas 
pamatnostādnes. referēja “Latvenergo” val-
des priekšsēdētājs Āris Žīgurs, valdes locekļi 
Zane Kotāne un māris Kuņickis.  referātu 
apspriešanā piedalījās enerģētikas eksperti, 
LZa FTZ nodaļas locekļi un Lr Ekonomikas  
ministrs daniels Pavļuts.

rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē ap-
gāda Madris izdotās akadēmiķa andra Buiķa  

un Lias guļevskas grāmatas “Vai tas esi tu vai 
kāds cits” atvēršanas svētki. 

7. septembrī Latvijas nacionālā teātra 
Baltajā zālē LZa goda locekļa jāņa Petera 
neatkarības dzejas grāmatas “minhauzens un 
kamikadze” atvēršanas svētki  Strazdadzies-
mas.  Piedalījās autors, ance Krauze, andris 
ērglis, māris Kupčs, jānis strazds. grāmatu 
izdevis apgāds Jumava.

nobela prēmijas laureāts Haralds Curhau-
zens (Harald zur Hausen) Lu Lielajā aulā no-
lasīja zinātnisku lekciju par paša atklāto poti 
pret dzemdes kakla vēzi.

8. septembrī LZa korespondētājloceklim 
remigijam Počam — 65.

LZa korespondētājloceklim Tālim gaitnie-
kam — 55.

LZa korespondētājloceklim jurim skujā-
nam  — 60.  

11. septembrī miris LZa korespon-
dētājloceklis Dr. oec. jānis janovs (dz. 
30.08.1936).  

LZa senāta sēde. senāts noklausījās LZa 
korespondētājlocekļa ulda Oša ziņojumu par 
Lr nacionālās  attīstības  plānu un  LZa ko-
respondētājlocekļa māra Knites zinātnisko zi-
ņojumu “Viedie nanostrukturētie materiāli un 
fāzu pārejas”. 

           
13. septembrī LZa ārzemju loceklim jā-

nim dunduram — 90.

17. septembrī LZa HsZn Padomes sēde. 
darba kārtībā: 1) atskaite par paveikto sēžu 
starplaikā, 2) apstiprināt HsZn Padomes 
vēstuli LZP par 2012. g. 14. jūlija lēmuma 
par finansējuma sadalījumu starp zinātņu 
nozarēm pārskatīšanu, 3) informācija par 
iesniegtiem pieteikumiem akadēmiskajām 
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vēlēšanām (Zinātnes Vēstnesis. 2012. 14. 
maijs).

18. septembrī galerijā Māksla XO atklāta  
mākslinieka, LZa goda  locekļa Ilmāra Blum-
berga  darbu izstāde “Bailes”  (Latvijas Avīze. 
2012. 13. sept.).

18.–19. septembrī akadēmiķe B. rivža 
pārstāv LZa starptautiskā konferencē par 
zinātnes un politikas dialoga stiprināšanu 
Strengthening the Dialogue between Scien-
ce and Policy, ko kopīgi organizēja Eiropas 
akadēmiju zinātnes konsultatīvā padome 
(EASAC) un Āfrikas zinātņu akadēmiju tīkls 
NASAC (Network of African science acade-
mies). Konference tika rīkota EASAC projekta 
Zinātnes un politikas dialoga veicināšana 
(Strengthening the dialogue between scien-
ce and policy) ietvaros. Projekta mērķis ir 
kvalitatīvi uzlabot dialogu starp valdības poli-
tiķiem un Es akadēmiju zinātniekiem, un LZa 
tajā pārstāv akadēmiķe B. rivža. Konference 
notika Vācijas nacionālajā zinātņu akadēmijā 
Leopoldina  austrumvācijas pilsētā Hallē. 

20. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas sēde (organizē KBmZn).

sēdes dalībnieki noklausījās akadēmiķa 
georga andrejeva ziņojumu “Eiropas veselī-
bas problēmu risināšana Eiropas Parlamen-
tā” un kor. loc. prof. aivara Lejnieka ziņojumu 
“arteriālās hipertensijas izpratnes vēsturiskā 
attīstība”. sēdes dalībnieki aktīvi diskutēja 
par referātos skartajiem jautājumiem. 

20.–21.  septembrī  starptautiska zināt-
niskā konference “Zinātnieka ētika: Latvija, 
Baltija, Eiropa”. 

25. septembrī LZa augstceltnē Lu Latvi-
jas vēstures institūta apgāds aicināja uz Dr. 
hist., Dr. hist. h. c. jānim apalam veltītās 
grāmatas “Āraišu ezerpils” atvēršanu, kurā 
piedalījās daudz kultūras darbinieku, arheo-

logu u.c. amatas novadā iedibināta jāņa 
apala balva.

 
26. septembrī LZa sēde–diskusija. Popu-

lārzinātnisku lekciju “Homo sapiens: māksla, 
skaitļi, astronomija” nolasīja  LZa akadēmiķis 
Kurts Švarcs.

27. septembrī Humanitāro un sociālo 
zinātņu nodaļas sēde. Ziņojumu par noda-
ļas padomes darbību sēžu starplaikā sniedza 
nodaļas vadītāja akadēmiķe r. Karnīte. sē-
des dalībnieki noklausījās divus zinātniskos 
ziņojumus: LZa korespondētājlocekļa kandi-
dātes Dr. oec. ē. Šumilo ziņojumu “sociālā 
un cilvēkkapitāla loma mūsdienu izpratnē par 
ekonomiskās  augsmes faktoriem” un Dr. oec. 
Elīnas gailes-sarkanes ziņojumu “aktuālie 
pētījumi marketingā un e-komercijā”. sēdes 
dalībnieki, aizklāti balsojot, izteica atbalstu 
kandidātēm. sekoja LZa kor. loc. I. Šteinbu-
kas ziņojums par jaunākajiem notikumiem 
Es finanšu stabilizācijas jomā un saistībā ar 
paziņojumiem par dziļāku integrāciju un de-
bates.

LZa īstenajam loceklim rafailam rozen-
tālam — 75.  

27.–28. septembrī rīgā ieradās LZa 
goda doktors r. Pullats (Igaunija), lai pie-
dalītos grāmatas “spirta jūra” atvēršanas 
svētkos. apgāda “Zinātne”, Lu akadēmiskās 
bibliotēkas un Tallinas universitātes izdotā 
raimo Pullata, risto Pullata un aigara urtā-
na grāmata sniedz plašu, ar arhīva materiā-
liem pamatotu informāciju par kontrabandu 
Baltijas jūrā starp diviem kariem. 

28. septembrī LZa izbraukuma sēde “rī-
gas transports 21. gs.”, kuru vadīja  akadē-
miķis jānis Krastiņš.

LZa goda doktoram atim Lejiņam — 70.
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“Zinātnieku nakts” rīgā, salaspilī, jelga-
vā, daugavpilī, Ventspilī, rēzeknē, Valmierā, 
Cēsīs (Izglītība un Kultūra. 2012. 21. sept., 
Diena. 2012. 25. sept., Sestdiena. 2012. 
28. sept., LNT. 2012. 28. sept., Latvijas Ra-
dio  I. 2012. 29. sept.). 

rīgas nacionālā Zooloģiskā dārza 100 
gadu jubilejā laista klajā Elvīras Haščenovi-
čas, daigas Leimanes un daiņa Īvāna grā-
mata “mans mīļais zooloģiskais dārzs” (ar 

akad. jāņa stradiņa analītisku pēcvārdu par 
rīgas Zoodārza vēstures peripetijām). no-
tika grāmatas prezentācija, klajā laista arī 
Latvijas Bankas Zoodārza jubilejai veltīta 
monēta un “Latvijas pasta” marķētas aploks-
nes. Zoodārza darbinieki veic plašu darbu 
bioloģijas un ekoloģijas zināšanu popularizē-
šanā. rīgas Zooloģiskais dārzs ir viena no 
visvairāk apmeklētām šāda veida iestādēm 
austrumeiropā.
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2012. gada saturs 
Contents of the year 2012

Apsalone M., Šumilo Ē. Sociāli kulturālie faktori un to ietekme uz valsts konkurētspēju 
(Socio-cultural factors and national competitiveness) 4: 50

Brīvers I. Ekonomikas paradigmas maiņas nepieciešamība 21. gadsimtā (Necessity of 
changing the economic paradigm in the 21st century) 1/2: 35

Bunkše E. V. Living in landscapes: knowledge, practice, imagination (Dzīvot ainavās: 
zināšanas, prakse, iztēle) 3: 3

Bunkše E. V. Poetics of the Latvian landscape (Latvijas ainavas dzejiskums) 3: 6

Gailing L. Dimensions of the social construction of landscapes — perspectives of new 
institutionalism (Ainavu sociālās veidošanas dimensijas jaunā institucionālisma perspektīvā) 
3: 195

Gaismiņa S. Izglābtais mantojums (Heritage salvaged) 1/2: 102

Goģis A., Smalskis V., Ferā D. Is there a new governance paradigm? The Lithuanian and 
Portuguese cases (Vai ir jaunā vadības pieeja? Lietuvas un Portugāles piemērs) 1/2: 55

Grandjean J., Jakobsen G. Coastal landscape development in South and Central Denmark, 
c. 800–1600 (Piekrastes ainavas attīstība centrālajā un dienvidu Dānijā 800.–1600. g.)  
3: 42

Grīne I., Strautnieks I. Amatciems: example of the creation of a new kind of rural landscape 
and settlement pattern in Latvia (Amatciems kā Latvijas lauku jaunās kultūrainavas piemērs) 
3: 156

Groenewoudt B. Versatile land, high versus low. Diverging developments in the Eastern 
Netherlands (Mainīgā zeme. Attīstības atšķirības Austrumnīderlandes paaugstinātajās un pa-
zeminātajās vietās) 3: 54

Hermanis V. Demokrātija ar Taivānas pienesumu (Democracy with contribution by Taiwan) 
4: 139

Ivbulis V. Leposimies ar Kārli Egli! Kārlim Eglem — 125 (Let us be proud of Kārlis Egle! 
Kārlis Egle — 125) 5/6: 63

Jaunmuktāne G. Jānis Misiņš un Misiņa bibliotēka. Jānim Misiņam — 150 (Jānis Misiņš 
and the Misiņš Library. Jānis Misiņš –150) 4: 69
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Jaunzems A. Asimetriskā informācija un Errou teorēma mikroekonomikā (Asymmetric in-
formation and Arrow’s Theorem in microeconomics) 4: 14

Jones M. udal Law and contested histories of land tenure and landscape in Orkney and 
Shetland (udāla likums, Orkneju un Šetlendas salu zemes nomas un ainavu apstrīdētās vēs-
tures) 3: 105

Jundzis T. Vēlēšanu sistēma Latvijā un Taivānā: salīdzinošā analīze (The electoral systems 
in Latvia and Taiwan: A comparative analysis) 4: 4

Jundzis T. Zinātnieku identitātes stiprināšanai (For consolidation of scientists’ identity)  
1/2: 99

Karnīte r. Ekonomikas finansializācija — cēloņi un sekas (Financialisation of economy — 
reasons and impacts) 1/2: 4

Kļaviņa S. Jāņa Endzelīna akadēmiskās biogrāfijas mazzināmas lappuses līdz 1940. ga-
dam (Less-known pages from the academic biography of Jānis Endzelīns until 1940) 5/6: 4

Kļaviņa S. K. Mīlenbaha, J. Endzelīna un E. Hauzenbergas-Šturmas vārdnīcas radītā-
ji, pavairotāji un izmantotāji (Those who created, distributed and applied the Dictionary of  
K. Mīlenbahs, J. Endzelīns and E. Hauzenberga-Šturma) 4: 95

Lascaris M. A. Climate change and the cultural heritage of dikes (Klimata pārmaiņas un 
dambju kultūras mantojums) 3: 70

Litavniece L., Ežmale S. Pilsētu pievilcības koncepcijas pielietošanas iespējas Latvijā: rē-
zeknes piemērs (Application of the concept of town attractiveness in Latvia: A case of the Town 
rēzekne) 1/2: 20

Loze I. B., Eberhards G. Vēlā neolīta Aboras I apmetnes apdzīvotība. Jauni radioaktīvā 
oglekļa datējumi Lubāna mitrājā (Population of Abora I Late Neolithic Settlement. New radio-
carbon datings in Lake Lubāns Wetland) 5/6: 26

LZA jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas (Short biographies of the newly elected members) 
1/2: 113

Meikališa Ā. Pārskats par kriminālprocesa attīstību Latvijā 2005.–2011. gadā (review on 
the development of the criminal process in Latvia, 2005–2011) 1/2: 76

Melluma A. Historical contexts and development paths of Latvian landscapes (Latvijas 
ainavu vēsturiskie konteksti un attīstības ceļi) 3: 27

Micheel M. Subjective construction of landscapes in everyday life: Case study of a post-
mining landscape (Ainavu subjektīvā konstrukcija ikdienas dzīvē) 3: 184



85

zinātnes dzīve

Muktupāvels V. Par dažiem mūsdienu folkloristikas un tās robežzinātņu jautājumiem: at-
skatoties uz savas zinātniskās darbības 25 gadiem (On some issues of modern folklore studies 
and its borderline branches: A retrospection of 25 years of scientific activity) 1/2: 81

Pezzoni N. Towards a shared idea of landscape capable of many minds, many directions, 
multi-layered transformation (Ceļā uz ainavu, kas ir pieņemama daudzām domāšanām, virzie-
niem un daudzslāņu pārveidēm) 3: 143

radzobe Z. Teātra telpas semiotiskie aspekti. Jaunā rīgas teātra pieredze (Semiotic as-
pects of the theatre space: Experience of the New riga Theatre) 5/6: 39

raipulis J. Pārdomas, lasot rakstu krājumu “Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava” (ref-
lection on the collection of papers “Sources of Cultural History and the Latvian Landscape”) 
1/2: 123

roth M., Gruehn D. Visual landscape assessment for large areas — using GIS, internet 
surveys and statistical methodologies in participatory landscape planning for the Federal State 
of Mecklenburg — Western Pomerania, Germany (Ainavu vizuālā novērtēšana lieliem apgaba-
liem — Mēklenburgas–Priekšpomerānijas Federālās zemes ainavu plānošana, izmantojot ĢIS, 
interneta pārlūku un statistiskās metodes) 3: 129

Schleinert D., Fischer L., Porada H. T. Comparison of the development of agrarian landsca-
pes based on regional inventories of the Southern Baltic region and North Frisia (Dienvidbalti-
jas reģiona un Ziemeļfrīzijas reģionālajā inventarizācijā balstīts zemkopības ainavu attīstības 
salīdzinājums) 3: 78

Selman P. The European Landscape Convention — rebalancing our approach to landscape? 
(Eiropas ainavu konvencija — vai tā mainīs mūsu attieksmi pret ainavu?) 3: 15

Spārītis O. LZA darbības stratēģiskie virzieni 2012.–2016. gadā (The strategic directions 
of the LAS activity in 2012–2016) 4: 132

Stenseke M. On the integration of outdoor recreation in nature conservation policies (Par 
dabas aizsardzības un ārtelpu rekreācijas integrāciju lauku ainavā) 3: 119

Stradiņš J. Sestais Sēlijas kongress (The 6th Selonian Congress) 4: 135

Stūre I., Nikodemus O. Pastāvīgās Eiropas konferences lauku ainavas pētniecībai (PECSRL) 
24. sesija. Dzīvot ainavās: zināšanas, prakse, iztēle (24th session of PECSrL — Permanent 
European Conference for the Study of rural Landscape. Living in landscapes: knowledge, 
practice, imagination) 3: 4

Taimiņa A. Senākā zināmā rīgai un Livonijai adresētā inkunābula (1487) un Broces no-
raksti (The most ancient known incunabula, addressed to riga and Livonia (1487), and Trans-
cripts of Brotze’s Works) 4: 106
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urtāns J. Arheoloģija un folklora: Latvijas svētvietas un pilskalni (Archaeology and folklore: 
Latvian sacred places and hillforts) 5/6: 19

urtāns J. Par Garozas Lukstenieku pilskalnu (About Lukstenieki Hillfort in Garoza) 1/2: 47

Velde Van De L., Eetvelde Van V., Antrop M. A multistep method for historical charac-
terisation of rural settlements in Belgium, results for the province of Antwerp (Vēsturiskās 
dimensijas iekļaušana mūsdienu apdzīvojuma raksturojumā Beļģijā. Antverpenes provinces 
piemērs) 3: 93

Vilka L. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu: vēsturisks atskats un ieskats mūsdienu 
problemātikā (Social work education in Latvia — twenty years: A historical overview and in-
sight into contemporary issue) 4: 120

Visser J. S. Informing in participation as a one- or two-way street? (Izpratne par līdzdalību —  
vienvirziena vai divvirzienu kustība?) 3: 206

Wright K. An “upside-Down Land”: Contested rock formations in the New England land-
scape (Australia) (“Apvērstā zeme”: strīdīgie klinšu veidojumi Jaunanglijas ainavā Austrālijā) 
3: 172

Zilgalvis J. Jaunākās atziņas Latvijas arhitektūras mantojuma izpētē (The newest findings 
in the research of Latvian architecture) 1/2: 95

Zinātnes dzīves hronika (Chronicle of science life) 1/2: 136; 5/6: 70

Zvidriņš P. Demographic development in the Baltic Sea region (Demogrāfiskā attīstība 
Baltijas jūras reģionā) 5/6: 49

in memoriam

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija ilggadējais galvenais zinātniskais sekretārs akadēmi-
ķis Vilis Samsons (03.12.1920–17.09.2011) (Vilis Samsons, academician, a long-term chief 
scientific secretary of the Presidium of the Latvian Academy of Sciences) 1/2: 131

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Jānis Dūmiņš (30.03.1922–15.10.2011)  
(Jānis Dūmiņš, Honorary Member of the Latvian Academy of Sciences) 1/2: 133

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Imants Kokars (16.08.1921–24.11.2011) 
(Imants Kokars, Honorary Member of the Latvian Academy of Sciences) 5/6: 66

Lauras Kalinkas piemiņai (09.11.1939–19.08.2012) (In memory of Laura Kalinka 
(09.11.1939–19.08.2012)) 5/6: 68
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