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atmoda Latvijā nebūt nesākās ar pra-
sībām atjaunot neatkarīgu Latvijas valsti. 
sākotnēji tās bija vien prasības par lielāku 
demokrātiju un plašākām cilvēku tiesībām, 
savienoto republiku reālāku suverenitāti 
padomju savienības sastāvā. visas šīs pra-
sības jau bija garantētas padomju konstitu-
cionālajos aktos un likumos. tikai m. Gor-
bačova uzsākto demokrātisko reformu un 
pārbūves laikā parādījās cerības kaut daļēji 
tās arī īstenot. 

atbalsts demokratizācijai un tiesis-
kas valsts veidošanai, prasības ļaut Latvi-
jas iedzīvotājiem pašiem lemt savu likte-
ni bija sabiedrības uzmanības centrā visa  
1988. g. — atmodas pirmā gada garumā. 
nevienā no lielākajiem sabiedriski politiska-
jiem forumiem 1988. g. netika izvirzīts jau-
tājums par Latvijas neatkarības atjaunošanu 
vai neatkarīgas valsts izveidošanu. tas neno-

tika nedz radošo savienību plēnumā 1. un 
2. jūnijā, nedz Latvijas tautas frontes (Ltf) 
dibināšanas kongresā 8. un 9. oktobrī. pēc 
gandrīz piecdesmit pavadītajiem gadiem oku-
pācijas un totalitārā režīma apstākļos brīvī-
bas apziņa modās lēnām un piesardzīgi. 

demokratizācijas procesiem pieņemoties 
spēkā, drīz vien atsevišķas sabiedriskās or-
ganizācijas uzdrošinājās izvirzīt un publiskot 
prasību par Latvijas pilnīgu neatkarību, ar to 
saprotot pilnīgu atdalīšanos no padomju sa-
vienības un tās karaspēka izvešanu no Lat-
vijas. pirmās organizācijas, kas šo prasību 
izvirzīja, bija Latvijas cilvēktiesību aizstāvē-
šanas grupa “helsinki–86”, vides aizsardzī-
bas klubs un Latvijas nacionālās neatkarības 
kustība (Lnnk). 

Lielākā un ietekmīgākā no šīm organi-
zācijām — Lnnk — savā pirmajā kongre-
sā 1989. g. 18. un 19. februārī skaidri un  
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nepārprotami izvirzīja mērķi atjaunot neat-
karīgu un demokrātisku Latvijas valsti uz  
1922. g. pieņemtās Lr satversmes pama-
tiem.1 Ņemot vērā igaunijā aizsāktās pilsoņu 
kustības pieredzi, Lnnk padome 1989. g. 
19. martā nāca klajā ar aicinājumu apzināt 
1918. g. proklamētās Lr pilsoņus un veidot 
pilsoņu komitejas, lai sāktu neatkarību zau-
dējušās valsts atjaunošanas ceļu.2 

Latvijas tautas fronte, atbilstoši saviem 
pirmajā kongresā pieņemtajiem lēmumiem, 
turpināja atbalstīt m. Gorbačova iesākto pār-
būves kursu, līdz arvien vairāk pārliecinājās 
par tā īstenošanas neiespējamību attiecībā 
uz patiesu demokrātiju un savienoto repub-
liku reālu suverenitāti. šo iemeslu dēļ Ltf 
domes valde 1989. g. 31. maijā pieņēma ai-
cinājumu visiem Ltf biedriem, kurā samērā 
piesardzīgā formā izvirzīja apspriešanai Ltf 
grupās un nodaļās jautājumu par Latvijas 
pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību 
ārpus padomju savienības.3 faktiski jau šī ai-
cinājuma pieņemšanas brīdī bija redzams, ka 
sabiedrība alkst pēc patiesas neatkarības un 
brīvības. tāpēc tas vairs nebija pārsteigums, 
ka jau rudenī Ltf 2. kongresā pieņemtajā 
programmā arī Ltf izvirzīja mērķi atjaunot 
Latvijas valstisko neatkarību, radot demokrā-
tisku parlamentāru republiku, kas turpinātu 
Latvijas republikas demokrātiskās tradīcijas. 

pakļaujoties sabiedrības pieaugošajam 
spiedienam un ņemot vērā jau igaunijas psr 
un Lietuvas psr augstākajās padomēs pie-
ņemtos dokumentus, arī tā laika Latvijas psr 
ap pieņēma virkni likumu un lēmumu, kas 
bija vērsti uz suverenitātes īstenošanu, bet 
gan tikai un vienīgi psrs sastāvā. 

neatkarības atjaunošanas politiskos un 
tiesiskos pamatus stiprināja arī 1989. g.  
26. martā no Latvijas ievēlētie psrs tautas 
deputāti, no kuriem vairākums atbalstīja Ltf 
pozīcijas. kopā ar deputātiem no igaunijas un 
Lietuvas viņi panāca, ka psrs tautas depu-
tātu otrajā kongresā 1989. g. 24. decembrī 
pieņēma lēmumu, ar kuru nosodīja un atzina 
par juridiski nepamatotiem un spēkā neeso-

šiem kopš parakstīšanas brīža slepenos proto-
kolus, ko psrs un vācija parakstīja 1939. g.  
23. augustā, vienojoties par interešu sfēru 
sadalīšanu, kas praktiski nozīmēja neatkarīgo 
baltijas valstu okupāciju un aneksiju no pa-
domju savienības puses. 

1. Dažādās izpratnes par Latvijas 
suverenitāti 

ne tikai atmodas laikā, bet arī tagad su-
verenitāte un neatkarība joprojām ir jēdzieni, 
kurus nereti lieto kā sinonīmus, kaut gan to 
saturs un nozīme ir atšķirīgi. suverenitāte at-
šķirībā no neatkarības ir juridisks jēdziens, ar 
ko apzīmē valsts varas ekskluzīvo raksturu. 
suverenitāte ir valsts augstākā vara, kas ir 
absolūta un nekontrolējama un ko izmanto 
ikvienas neatkarīgas valsts pārvaldīšanai. su-
verenitāte nozīmē arī valsts patstāvību un ne-
atkarību savā rīcībā un lēmumu pieņemšanā 
starptautiskajās attiecībās, kur visas valstis 
ir suverēnas un pār tām nav augstākas va-
ras. suverēnās valstis, patstāvīgi uzņemoties 
dažādas starptautiskās saistības, tajā skaitā 
kļūstot par starpvalstu organizāciju dalībnie-
cēm, zaudē daļu savas neatkarības, bet sa-
glabā savu suverenitāti un tiesības noteiktā 
kārtībā atteikties no šīm saistībām. atbilstoši 
Lr 1922. g. satversmes 2. pantam, Latvijas 
valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. 

vismaz trīs koncepcijas par Latvijas su-
verenitāti un neatkarību tika proponētas un 
aizstāvētas atmodas laikā — īpaši aktīvi  
1989. g. pirmā koncepcija balstījās uz psrs 
konstitūciju un paredzēja panākt reālu Lat-
vijas suverenitāti un neatkarību psrs sastā-
vā. otras koncepcijas ierosinātāji uzskatīja 
par labāko risinājumu izveidot pilnīgi jaunu 
neatkarīgu Latvijas valsti ārpus psrs. trešā 
koncepcija paredzēja 1918. g. proklamētās 
neatkarīgas demokrātiskas parlamentāras 
republikas atjaunošanu. terminoloģijas ziņā 
pirmajā koncepcijā tās aizstāvji parasti lieto-
ja padomju konstitūcijās vairākkārt piesauk-
to suverenitātes jēdzienu, kamēr otrās, bet 
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īpaši trešās koncepcijas atbalstītāji izteicās 
vienkāršāk un tautai saprotamāk, runājot par 
pilnīgu Latvijas valsts neatkarības atjaunoša-
nu. kā vienā no Ltf domes sēdēm 1989. g.  
8. septembrī teica juris dobelis: “pietiek va-
zāt “suverenitāti”. šis vārds jau ir degradēts”.4

2. Latvijas suverenitāte  
PSRS sastāvā

par Latvijas suverenitātes patiesu nodro-
šināšanu psrs sastāvā atmodas pirmajā 
gadā aktīvi iestājās Latvijas tautas fronte. 
tās pirmajā (dibināšanas) kongresā 1988. g. 
oktobrī pieņemtajā programmā bija uzsvērts, 
ka Ltf cīnās par psrs pārvēršanu no centra-
lizētas federatīvas valsts par suverēnu valstu 
savienību un par Latvijas psr konstitūcijā 
pasludināto republikas suverenitātes nodro-
šināšanu. Ltf pieprasīja, lai republiku sav-
starpējās attiecības, kā arī kompetences sa-
dale starp savienotajām republikām un psrs 
notiktu uz līguma pamata un lai republikām 
būtu iespējams īstenot tiesības patstāvīgi no-
dibināt tiešas attiecības ar citām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.5 

ja padomju savienībā būtu īstenota kaut 
daļa no tā, kas bija rakstīts tās konstitūcijā, 
tā varētu pastāvēt vēl šodien. piem., padomju 
republikas, to skaitā Latvija, psrs konstitū-
cijā bija atzītas par suverēnām un līdztiesī-
gām valstīm, kas padomju savienībā apvie-
nojušās uz brīvprātīgiem pamatiem (70. un 
76. pants). katrai savienotajai republikai bija 
piešķirtas ne tikai tiesības patstāvīgi īstenot 
valsts varu savā teritorijā (76. pants), bet arī 
stāties attiecībās ar ārvalstīm, noslēgt ar tām 
līgumus un apmainīties ar diplomātiskajiem 
un konsulārajiem pārstāvjiem, kā arī pieda-
līties starptautisko organizāciju darbībā (80. 
pants). katrai savienotajai republikai bija arī 
saglabātas tiesības brīvi izstāties no psrs 
(72. pants). kad no baltijas republiku puses 
šādas iespējas izmantošana varēja kļūt par 
realitāti, psrs lielā steigā 1990. g. 3. aprīlī 
pieņēma likumu “par kārtību, kādā risināmi 

jautājumi, kas saistīti ar savienotās republi-
kas izstāšanos no psrs”, ko juris bojārs pa-
matoti nodēvēja par “neizstāšanās likumu”, 
jo pēc tā pieņemšanas izstāšanās no psrs 
praktiski kļuva neiespējama.6

kad Ltf jau bija zaudējusi ticību reālas 
suverenitātes iespējamībai padomju savienī-
bā, to kā reālu platformu savai darbībai izvē-
lējās Latvijas psr augstākā padome. Lai arī 
Lpsr ap prezidijs bija atzinis par antikonsti-
tucionāliem gan Lnnk pirmā kongresa lēmu-
mus par neatkarīgas valsts atjaunošanu, gan 
kā pretlikumīgu novērtējis pilsoņu kustību, 
jau 1989. g. 28. jūlijā pati Latvijas psr aug-
stākā padome pieņēma deklarāciju par Lat-
vijas valsts suverenitāti. tā pasludināja, ka 
turpmāk Latvijas psr attīstība notiks reālas 
valstiskās suverenitātes apstākļos šī jēdziena 
valstiski tiesiskajā un starptautiski tiesiskajā 
izpratnē, bet Lpsr valsts statusu padomju 
savienībā jānosaka līgumattiecībām, kas jā-
nostiprina psrs konstitūcijā un Latvijas psr 
konstitūcijā.7 

deklarāciju nosodīja Latvijas psr darba-
ļaužu internacionālā fronte (interfronte), kas 
ne tikai centās nepieļaut Latvijas psr atdalī-
šanos no padomju savienības, bet arī raudzī-
jās, lai Latvijas psr nekļūtu pārāk patstāvīga 
un neatkarīga padomju  savienības sastāvā.8

reālajā dzīvē suverenitātes jomā nekas 
nemainījās un 1990. g. 15. februārī Latvijas 
psr ap pieņēma vēl vienu dokumentu —  
deklarāciju jautājumā par Latvijas valstisko 
neatkarību, apstiprinot iepriekšējās deklarā-
cijas nostādnes un paredzot izveidot komisiju 
pasākumu sagatavošanai Latvijas ekonomis-
kās un politiskās neatkarības atjaunošanai 
tādu valstu savienībā, kas iet „humānu de-
mokrātiska sociālisma ceļu”.9 šajā dokumen-
tā būtiskākais gan bija cits punkts, kurā 
Lpsr ap nosodīja 1940. g. 21. jūlijā Latvijas 
saeimas pieņemto “deklarāciju par Latvijas 
iestāšanos padomju sociālistisko republiku 
savienības sastāvā”, jo “tā pieņemta bez vi-
sas Latvijas tautas gribas noskaidrošanas un 
rezultātā novedusi pie Lr neatkarības zau-
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dēšanas”. šajā kontekstā Lpsr ap nekādus 
secinājumus neizdarīja un no tā izrietošās 
sekas neformulēja. tomēr arī šīs deklarāci-
jas saturs runāja tikai par suverenitāti psrs 
sastāvā. arī tās pieņemšana neko nemainīja 
un nepārprotami apliecināja, ka nekāda reāla 
suverenitāte padomju savienībā nav iespēja-
ma. m. Gorbačova vēlākie solījumi par jauna 
demokrātiskas savienības līguma izstrādāša-
nu un noslēgšanu vairs nespēja pārliecināt 
iedzīvotājus baltijas valstīs. 

Latvijā to nepamanīja vienīgi interfronte 
un padomju savienībai uzticību saglabājusī 
Latvijas komunistiskā partija. vēl 1990. g. 
22. februārī Lkp ck pirmais sekretārs jānis 
vagris aizstāvēja viedokli, ka Latvijas suve-
renitātes ceļš ved nevis prom no psrs vai 
pret to un nevis meklējot Latvijas neatkarību 
de jure vai de facto prāta konstrukcijās, bet 
gan padomju republiku federācijas kardinālā 
pārbūvē.10

vēl viens mēģinājums noturēt Latviju 
psrs sastāvā tika īstenots īsi pirms jaunās 
Lr ap sanākšanas. psrs prezidents m. Gor-
bačovs 1990. g. 19. aprīlī pēkšņi piedāvāja 
Latvijai attiecības ar psrs veidot uz konfede-
ratīviem pamatiem.11 tā laika Lpsr valdība 
steigšus bija pat sagatavojusi šāda līguma 
projektu un iesniegusi to m. Gorbačovam, 
taču tas jau bija nokavēts solis. 

3. Latvijas suverenitātes ārpus 
PSRS konceptuālie pamati

Latvijas valstiskās neatkarības atjauno-
šanas koncepcija ārpus psrs jau 1989. g. 
kļuva par populārāko un noteicošo atmodas 
politisko aktivitāšu virzienu. šajā jautājumā 
tomēr atklājās divas pietiekami atšķirīgas 
pieejas, kuru būtību un nozīmi ne vienmēr 
izprata un novērtēja tā laika sabiedrība. vie-
na no šīm pieejām paredzēja neatkarības at-
jaunošanu, radot demokrātisku parlamentāru 
republiku, balstoties uz Latvijas republikas 
demokrātiskajām tradīcijām, otra — konsek-
venti prasīja atjaunot 1918. g. proklamēto 

Latvijas republiku uz 1922. g. satversmes 
pamatiem. 

Latvijas tautas fronte savā 2. kongresā, 
nepārprotami aizstāvot Latvijas valstiskās ne-
atkarības atjaunošanu, vēl nespēja izšķirties 
par vienu vai otru pieeju. savā ziņojumā Ltf 
2. kongresā to labi raksturoja jānis škapars, 
kura vadībā tapa Ltf jaunā programma: “re-
dakcijas komisijai nebija domstarpību par 
neatkarības koncepciju, par tautas pirmtiesī-
bām lemt savu nākotni. taču latviešu tautas 
un Latvijas valstiskā situācija ir duālistiska. 
Ņemot vērā šādu faktisko stāvokli, domas da-
lījās jautājumā par izejas pozīciju. vieni pra-
sa atjaunot Latvijas republiku, kāda tā bija 
pirms 1940. g. okupācijas. otri — cīnīties 
par neatkarīgu, demokrātisku valsti reālajā 
situācijā, kāda tā ir 1989. g. programmas 
projektā ienāk abi faktori.”12

3.1. Latvijas valsts atjaunošana uz 
1922. g. Satversmes pamatiem 

tiesiski izsvērta un juridiski pamatota 
bija ideja par Latvijas kā neatkarīgas valsts 
atjaunošanu, balstoties uz tiesiskā turpinā-
juma jeb kontinuitātes principiem, kas labi 
pazīstami starptautiskajās tiesībās.13 šīs kon-
cepcijas ideja tika aizgūta no igaunijas. kopš 
1989. g. marta Latvijā to popularizēja Lnnk, 
kurai pievienojās Latvijas cilvēktiesību aizstā-
vēšanas grupas “helsinki–86” rīgas nodaļa, 
vides aizsardzības klubs un Ltf radikālā ap-
vienība, aicinot veidot Lr pilsoņu komitejas. 

tiesiskās turpinātības koncepcija balstījās 
uz starptautisko tiesību normām un tiesiskās 
pēctecības principiem. tā pamatojās uz fak-
tu, ka 1918. g. 18. novembrī proklamētā 
Latvijas republika kā neatkarīga valsts jau 
20. gs. 20. gados tika starptautiski atzīta kā 
latviešu nācijas pašnoteikšanās rezultāts un 
1921. g. kļuva par līdztiesīgu tautu savie-
nības locekli. Latvijas republikas tiesiskais 
pamats bija 1922. g. apstiprinātā Latvijas 
republikas satversme, bet tās pilsonību no-
teica 1919. g. pieņemtais Lr likums “par 
pavalstniecību”.
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padomju okupācija Latvijā 1940. g.  
un tās inkorporācija padomju savienības sa-
stāvā bez tautas nobalsošanas bija pretrunā 
tā laika starptautiskajām tiesībām. psrs 
valdības ultimatīvā nota neatkarīgās Lr val-
dībai 1940. g. 16. jūnijā ar prasību mai-
nīt valdību un tai sekojošā militārā agresija  
17. jūnijā bija rupjš starptautisko tiesību pār-
kāpums un agresijas akts, kas noveda pie 
Latvijas okupācijas. okupācijas un politiska 
terora apstākļos uz antikonstitucionāla vēlē-
šanu likuma pamata sarīkotās saeimas vēlē-
šanas un jaunievēlētās saeimas lēmumi par 
valsts iekārtas maiņu un pievienošanos pa-
domju savienībai nepauda Latvijas tautas su-
verēno gribu un liecina par Latvija aneksiju.14 
Ņemot vērā seno romiešu principu Ex iniuria 
ius non oritur (nelikumīga rīcība nevar izraisīt 
likumīgus rezultātus un radīt tiesības), atbil-
stoši starptautiskajām tiesībām Latvijas re-
publikas iekļaušana padomju savienībā nav 
uzskatāma par spēkā esošu. tādējādi Latvija 
turpina pastāvēt de jure kā starptautisko tie-
sību subjekts, ko atzinušas vairāk nekā 50 
pasaules valstis, to skaitā asv, austrālija, 
francija, Lielbritānija, kanāda u.c.

asv konsekventi īstenotā politika, kas ne-
atzina par tiesisku padomju varmācīgo oku-
pāciju baltijā kopš tās pirmās īstenošanas 
brīža 1940. g., izpaudās tādējādi, ka asv ne-
atzina Latvijas psr valdību un padomju va-
ras likumību Latvijā. praktiski tas nozīmēja, 
ka asv atzina Latvijas sūtniecību vašingtonā 
kā neatkarīgās Lr vienīgo tiesisko pārstāvnie-
cību; asv prezidents, kabineta locekļi un asv 
vēstnieks  padomju savienībā neapmeklēja 
okupēto Latvijas teritoriju; asv prezidents 
un citas oficiālas amatpersonas savās runās, 
aicinājumos un paziņojumos publiski aplieci-
nāja atbalstu neatkarīgai Latvijai.15

valsts saskaņā ar starptautiskajām tiesī-
bām sastāv no trim elementiem: 1) teritori-
jas, 2) pilsoņiem, 3) suverēnas valsts varas. 
okupācijas un aneksijas rezultātā gan tika 
likvidēta suverēnas valsts vara, bet turpinā-
ja pastāvēt gan valsts teritorija, gan juridis-

ki arī Lr pilsonība. Lai atjaunotu 1918. g. 
proklamēto Latvijas republiku, vispirms bija 
nepieciešams apzināt tās pilsoņus saskaņā ar 
1919. g. Lr likumu “par pavalstniecību” un 
jāatjauno juridiski joprojām spēkā esošā Lr 
satversme un tajā noteiktās valsts varas un 
pārvaldes institūcijas. tādējādi Latvijas valsts 
būtu jādibina nevis no jauna, bet gan tikai 
jāatjauno suverēnas valsts vara jau juridiski 
pastāvošā valstī. 

šī koncepcija nebija pilnīgi ideāla no 
starptautisko tiesību un starptautisko attie-
cību prakses viedokļa. Latvijas psr bija pa-
stāvējusi gandrīz 50 gadus, kas ir salīdzinoši 
ilgs periods, un to bija atzinušas arī vairākas 
valstis, to skaitā brazīlija un visas sociālis-
tiskā bloka valstis. šādos apstākļos faktiskā 
situācija varētu radīt tiesības, ja to akceptētu 
valstu vairākums un princips ex iniuria ius 
non oritur atkāptos.

3.2. Latvijas neatkarība  
jaunā valstiskā veidolā

Ņemot vērā, ka jaunas valsts izveidoša-
nas ideja atmodas otrajā un īpaši — 1990. g.  
sākumā kļuva arvien nepopulārāka, tās aiz-
stāvji parasti runāja par neatkarīgas valsts 
atjaunošanu, bet pēc būtības piedāvāja iz-
veidot jaunu neatkarīgu valsti. tādējādi viņi 
cerēja nodrošināties ar pilnu rīcības brīvību 
samilzušā pilsonības jautājuma risināšanā, 
izvairīties no padomju laikā atņemto īpašumu 
denacionalizācijas, kā arī pretendēt uz daļu 
no psrs īpašumiem. aktīvi šo ideju aizstāvji 
bija andris plotnieks, juris bojārs un ilmārs 
bišers. uzstājoties Lpsr ap plenārsēdē and-
ris plotnieks 1990. g. 4. maijā teica: “ceru, 
ka nevienam no šajā zālē  sēdošajiem nepa-
celsies roka atteikties no republikas teritorijā 
izvietotajiem uzņēmumiem, kuru būvniecībā 
ir ielikta mūsu tautas garīgā un fiziskā enerģi-
ja. šajā sakarā mums jādeklarē šāda norma: 
uzskatīt Latvijas republiku par 1918. gada 
18. novembrī proklamētās Latvijas valsts un 
Latvijas psr tiesību pēcteci.”16 juris bojārs 
joprojām uzskata, ka, atsakoties no Lpsr 
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tiesību pēcteces statusa, Latvija ir zaudējusi 
iespēju pretendēt uz psrs ieročiem un kredī-
tu daļas iekasēšanu no padomju savienības 
parādniekiem.17 

jaunas valsts izveidošanas koncepcija, it 
kā atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, 
protams, saturēja virkni racionālu ieguvumu. 
tomēr tā sevī ietvēra arī vairākas bīstamības. 
pirmām kārtām jaunās valsts pilsonības pie-
šķiršanas rezultātā tiktu apdraudētas latvie-
šu nācijas intereses. otrkārt, psrs varētu 
pieprasīt ievērot jaunā likuma prasības par 
savienoto republiku izstāšanās kārtību no 
psrs, kas Latvijas tālāko ceļu uz neatkarību 
praktiski apturētu. treškārt, Latvijai tad būtu 
jāuzņemas arī daļa no psrs saistībām un 
parādiem. 

4. Neatkarības ārpus PSRS 
atjaunošanas dažādie ceļi

atmodas laika revolucionārajos procesos 
sākotnēji maz tika domāts par ceļiem, kā 
sasniegt neatkarību ārpus psrs. kā viens no 
pirmajiem iezīmējās starptautiski tiesiskais 
neatkarības atgūšanas ceļš, kas balstījās uz 
cerībām, ka, ņemot vērā neformālo organizā-
ciju un tautas prasības, starptautiskās orga-
nizācijas palīdzēs izbeigt padomju okupāciju 
Latvijā un pārējās baltijas valstīs. tā, piem., 
Lnnk memorandā ano drošības padomei 
1988. g. 18. decembrī tika lūgts ģenerā-
lās asamblejas sesijā izskatīt jautājumu par 
baltijas valstu suverenitātes atjaunošanu.18 
šī ceļa aizstāvji, nepārzinot starptautisko 
tiesību normas un reālpolitisko īstenību, arī 
cerēja, ka padomju okupācijas izbeigšanas 
un baltijas valstu neatkarības atjaunošanas 
jautājumu varētu iesniegt izskatīšanai ano 
starptautiskajā tiesā. 

idejai par neatkarības atgūšanas starp-
tautiski tiesisko ceļu evolucionējot, drīz vien 
dzima jauna, pilnveidota stratēģija, kas bal-
stījās uz Lr pilsoņu apzināšanu un iesais-
tīšanu neatkarības atjaunošanā, atbilstoši 
iepriekš izklāstītajai tiesiskās turpinātības 

koncepcijai. “Latvijas valsts likteni tiesīgi 
lemt tikai Latvijas pilsoņi (visi, kas Latvijas 
pilsonību ieguvuši līdz 1940. g. 17. jūnijam 
un to pēcnācēji), neraugoties uz to, vai viņi 
spiesti dzīvot ar psrs pasi vai atrasties trim-
dā,” bija teikts Lnnk padomes 1989. g. pie-
ņemtajā aicinājumā apzināt Lr pilsoņus un 
veidot pilsoņu komitejas.19 

Lr pilsoņu reģistrācijas organizēšanu 
uzņēmās Latvijas pilsoņu komiteju pagaidu 
sakaru centrs, kas izstrādāja reģistrācijas 
noteikumus un kārtību, sagatavoja vienota 
parauga veidlapas. pagaidu sakaru centrs arī 
organizēja un vadīja vietējo pilsoņu komiteju 
veidošanu. jau 1989. g. decembrī reģistrēto 
skaits pārsniedza 700 000,20 t.i., apmēram 
reizes trīs vairāk nekā Ltf biedru skaits, bet 
1990. g. pavasarī pirms Lr pilsoņu kongresa 
vēlēšanām bija reģistrējušies 806 974.21 pil-
soņu kustībai 1990. g. maijā atbalstu pauda 
67% latviešu (Ltf — 89% latviešu).22

pilsoņu kustības popularitāti nodrošināja 
ne tikai izvērstā aģitācija un propaganda. to 
veicināja arī bažas, ka Latvijas psr augstākā 
padome varētu pieņemt jaunu Latvijas psr 
pilsonības likumu, kura koncepciju un projek-
tu jau bija radījusi darba grupa jura bojāra 
vadībā un kas varētu kļūt par vēl vienu balstu 
psrs režīma leģitimizācijas ceļā. 

Labi iecerētā, rūpīgi plānotā un labi koor-
dinētā, kā arī pietiekami stingri reglamentē-
tā Lr pilsoņu un viņu pēcnācēju reģistrācija 
jau no paša sākuma pašos savos pamatos 
bija politiska akcija. tā vispirms apliecināja 
reģistrēto pilsoņu vēlmi atbalstīt neatkarības 
atjaunošanu. Latvijas pilsoņu komiteju pa-
gaidu sakaru centra 1989. g. 11. jūnijā ap-
stiprinātajā instrukcijā rajonu sakaru grupām 
un pilsoņu reģistratoriem bija teikts: “doku-
menti, kas pamato pilsonību, netiek prasīti, 
taču uzrādīšanas gadījumā tos reģistrē ailē 
“pamatojums pilsonībai”, atzīmējot to no-
saukumu.”23 

tautas gara pacēluma apstākļos juridis-
kajām procedūrām un dokumentiem reģis-
trācijas procesā bija tikai pakārtota loma. tā 
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nereti balstījās uz apgalvojumiem un pieņē-
mumiem, nevis juridiskiem apliecinājumiem. 
šī iemesla dēļ reģistrācijas dokumentus  
neuzņēmās atzīt valsts un pašvaldību institū-
cijas arī pēc neatkarības atgūšanas. 

Lr pilsoņu aktīvā reģistrācijas kampaņa 
un pilsoņu komiteju veidošana darīja uzma-
nīgu tā laika ietekmīgāko sabiedriski politis-
ko organizāciju — Latvijas tautas fronti un 
tās vadību, kura sākotnēji nebūt nebija tik 
konsekventa pilsonības jautājuma risināša-
nā. pēc sekmīgajām psrs tautas deputā-
tu vēlēšanām 1989. g. 26. martā un gūtās 
pieredzes tajās Ltf vadība sāka domāt par 
neatkarības atgūšanu vēlēšanu ceļā, panākot 
savu biedru un atbalstītāju vairākumu gan 
vietējās padomēs visā Latvijā, gan Latvijas 
psr augstākajā padomē. nu jau iezīmējās 
trīs ceļi Latvijas valstiskās neatkarības atgū-
šanai, kuri formulēti Latvijas tautas frontes 
domes 1989. g. 10. jūnija lēmumā:

1. Lpsr augstākās padomes vēlēšanas;
2. Latvijas pilsoņu komiteju izveidošana;
3. starptautiski tiesiskais atzīšanas ceļš.24

ja šajā lēmumā Ltf dome diplomātiski 
aicina Ltf grupās un nodaļās izvērtēt visus 
šos trīs ceļus, tad jau savā 1989. g. 5. au-
gusta lēmumā tā atzīst, ka “Ltf galvenais 
uzdevums ir aktīvi darboties vēlēšanās, lai 
panāktu tāda augstākā varas orgāna ievēlē-
šanu, kas īstenotu neatkarīgas Latvijas valsts 
atjaunošanu”.25 savukārt dalību pilsoņu re-
ģistrācijā tā atstāj katras Ltf grupas un no-
daļas patstāvīgai izlemšanai.26

Līdzīgas vispārīgas nostādnes paustas 
Ltf 2. kongresā 1989. g. oktobrī pieņem-
tajā programmā, uzsverot, ka par vienu no 
savas darbības pamatvirzieniem Ltf uzskata 
parlamentāro ceļu (1.5. punkts), t.i., piedalī-
šanos Lpsr ap vēlēšanās. šajā programmā 
arī teikts, ka Ltf atbalsta Lr pilsoņu demo-
krātiskās tiesības pašapzināties un aizstāvēt 
savas likumīgās tiesības (2.9. punkts). šis 
vispārīgais un neko būtisku nekonkretizējo-
šais punkts faktiski veltīts pilsoņu kustības 
aktīvistiem Latvijā.27

Latviešu trimdas attieksme pilsoņu komi-
teju veidošanās jautājumā sākotnēji bija vis-
notaļ pozitīva. daudzi izmantoja iespēju un 
paši reģistrējās savās mītnes zemēs, kuras 
arī bija sasniegusi Lr pilsoņu reģistrācijas 
kampaņa. tomēr jau tad pbLa vadība bija 
visai piesardzīga pilsoņu komiteju ceļa vēr-
tējumā. “mēs ieteicām Ltf programmā ... 
koncentrēties uz varas pārņemšanu, nevis 
mūsu tiesību pierādīšanu, kas praktiskajā 
politikā būtu garš process, it īpaši, ja tajā 
vēl iesaistītos pilsoņu komitejas,” tā situāciju 
pirms Ltf 2. kongresa 1989. g. vasarā–ru-
denī atceras pbLa ilggadējs valdes loceklis 
jānis ritenis.28 

Latvijas neatkarības atjaunošanas ak-
tīvistu un atbalstītāju vidū domas dalījās, 
vai Lr pilsoņu kustība ir alternatīva dalībai 
Lpsr augstākās padomes vēlēšanās vai 
tieši otrādi — šie ceļi viens otru papildina. 
konfrontāciju veicināja arī pašu Ltf valdes 
locekļu atturīgā vai reizēm pat atklāti no-
sodošā attieksme pret pilsoņu reģistrāciju. 
„tīrās pilsoņu reģistrācijas ceļš, lai teorētiski 
saprotams, nešķita pietiekami liberāls, neli-
kās savienojams ar jau uzsākto parlamentā-
ro ceļu,” atceras tā laika Ltf priekšsēdētājs 
dainis īvāns.29 faktiski šāda bija Ltf oficiālā 
pozīcija, kas formulēta jau Ltf domes val-
des 1989. g. 31. maija lēmumā, kur teikts: 
„Ltf domes valde ar izpratni uztver pilso-
ņu komiteju veidošanas ideju, saskatot tajā 
galējo, totalitārisma darbības seku uzspiesto 
līdzekli latviešu un citu Latvijas pamatiedzī-
votāju tiesību aizsardzībai. taču to darbība 
izvēršama tajā gadījumā, ja Latvijas valstis-
kās neatkarības un nācijas pašnoteikšanās 
tiesības nevarēs tikt nodrošinātas parlamen-
tārā ceļā”.30 šo pozīciju Ltf savas darbības 
laikā pēc būtības arī nemainīja. 

idejai par neatkarības atgūšanu attīsto-
ties un pilnveidojoties, starptautiski tiesiskais 
ceļš tādā vai citādā veidā faktiski integrējās 
neatkarības atgūšanas ārpus psrs visās kon-
cepcijās. tas jau no paša sākuma kļuva par 
Lr pilsoņu kustības ideoloģijas fundamentālu 
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pamatu. Ltf sākotnēji to piesauca tikai teo-
rētiski, bet jau drīz vien paredzēja kā vienu 
no līdzekļiem ceļā uz neatkarību. Ltf vadī-
tāji sāka runāt par ano starptautiskās tiesas 
un starptautisko organizāciju palīdzības ne-
pieciešamību, jo maskava šādus lēmumus 
nepieņemšot.31 igaunijas un Latvijas tautas 
frontes un Lietuvas pārbūves kustības “sajū-
dis” baltijas padome 1989. g. 31. augustā 
aicināja ano ģenerālsekretāru sūtīt uz igau-
niju, Latviju un Lietuvu starptautisku komi-
siju, lai konstatētu nāciju tiesību pašreizējo 
stāvokli un iekļautu baltijas tautu jautājumu 
ano sesijas darba kārtībā.32 svarīgi bija pa-
nākt, lai baltijas tautu liktenis netiktu uzska-
tīts par psrs iekšēju lietu, bet starptautiski 
risināmu jautājumu.

5. Parlamentārais ceļš
piedalīšanos Latvijas psr augstākās pa-

domes vēlēšanās, panākot tajās iespējami 
lielāku ietekmi, lai varētu pasludināt tās vār-
dā Lr neatkarību, gan pati Ltf, gan Latvijas 
sabiedrība sāka dēvēt par parlamentāro Lr 
neatkarības atgūšanas ceļu. tas paredzēja 
Ltf aktīvu iesaistīšanos vēlēšanu cīņās gai-
dāmajās Latvijas psr augstākās padomes 
vēlēšanās. šī ceļa izvēli nenoliedzami ietek-
mēja Ltf darbības reālpolitiskie pamati un 
uzkrātā pieredze psrs tautas deputātu vēlē-
šanās, kas Ltf bija ļoti veiksmīgas. 

Ltf iesaistīšanās Lpsr augstākās pado-
mes vēlēšanās neliecināja par tās politisko 
konsekvenci. Ltf 2. kongress jau 1989. g. 
oktobrī bija atzinis padomju varas iedibinā-
šanas nelikumību Latvijā 1940. g.33 pieda-
līšanās padomju varas augstākās institūcijas 
vēlēšanās (arī vietējo padomju vēlēšanās  
1989. g. decembrī) varētu tikt tulkota kā pa-
domju varas leģitimizācija Latvijā, radot bīsta-
mas starptautiski tiesiskas sekas Latvijas ne-
atkarības centieniem. vēlēšanas arī nevarēja 
uzskatīt par brīvām, jo tās notika psrs kara-
spēka klātbūtnē. tajās turklāt bez jebkādiem 
ierobežojumiem piedalījās arī šī karaspēka ka-

ravīri un viņu ģimenes locekļi, jebkura ranga 
militārpersonas neatkarīgi no viņu pilsonības, 
izmantojot gan aktīvās, gan pasīvās vēlēšanu 
tiesības. tā kā vēlēšanas notika atbilstoši pa-
domju likumiem, tajās piedalījās ne tikai Lr 
pilsoņi, bet ikviens psrs pilsonis, kas dzīvoja 
vai pat tikai kādu laiku uzturējās Latvijā. 

šādos apstākļos un šādā veidā ievēlētā 
Latvijas psr ap nevarēja pretendēt uz Lr 
tiesisku pārstāvniecību tās starptautiski tie-
siskajā izpratnē. arī parlamentārais ceļš at-
taisnotu savu nosaukumu tikai gadījumā, ja 
jaunievēlētā Lpsr ap patiesi kļūtu par ne-
atkarīgas valsts augstāko varas un likumdo-
šanas institūciju. tas Latvijā arī notika pēc 
1991. g. 21. augusta. 

parlamentārā ceļa stiprā puse bija tā, ka 
Lpsr ap ievēlēšana balstījās uz padomju li-
kumu normām pretstatā pilsoņu komitejām, 
kuru veidošana jau bija atzīta par nelikumī-
gu un antikonstitucionālu. Latvijas psr ap 
bija aicināta aizstāvēt republikas suverēnās 
tiesības, ko atbilstoši psrs konstitūcijai  
(81. pants) apņēmās garantēt padomju sa-
vienība. turklāt 1989. g. 28. jūlija atbilstoši 
padomju tiesībām izdarītie Lpsr konstitūci-
jas grozījumi un papildinājumi krietni nostip-
rināja Lpsr ap suverēno varu Latvijas psr 
teritorijā. padomju konstitūciju normas un 
likumi arī noteica, ka tautas deputātu pienā-
kums ir panākt vēlētāju un sabiedrisko organi-
zāciju norādījumu izpildīšanu. konsultatīvajā 
aptaujā 1991. g. 3. martā piedalījās 87,6% 
Latvijas iedzīvotāju, no tiem 73,68% savas 
balsis atdeva par demokrātisku un valstiski 
neatkarīgu Latvijas republiku.34 šīs aptaujas 
rezultāti lielā mērā ietekmēja parlamentārā 
ceļa iecerēto mērķu sasniegšanu. 

no starptautisko tiesību viedokļa jaunie-
vēlētā Lpsr ap sākotnēji nebija nekas vairāk 
kā okupētas un anektētas teritorijas pašpār-
valdes institūcija. tomēr tās pasludinātais 
mērķis novērst savulaik pieļauto un joprojām 
pastāvošo starptautisko tiesību pārkāpumu 
un atjaunot prettiesiski neatkarību zaudējušo 
valsti de facto bija leģitīms no starptautisko 
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tiesību viedokļa. tad, kad 1991. g. 21. au-
gustā Lr ap šo mērķi īstenoja, pasludinot 
pārejas perioda beigas un nosakot 1922. g. 
satversmi par vienīgo valstiskuma tiesisko 
pamatu Latvijā, sekoja strauja un plaša at-
jaunotās Lr starptautiskā atzīšana. 

parlamentārā ceļa panākumus veici-
nāja Ltf aktīva iesaistīšanās vietējo tautas 
deputātu padomju vēlēšanās, kas notika 
jau pirms Lpsr ap vēlēšanām — 1989. g.  
10. decembrī. Lai arī šajā vēlēšanu kampaņā 
neatkarības jautājumi nebija galvenie, kopu-
mā Ltf vēlēšanās guva pārliecinošu uzvaru, 
nodrošinot vairākumu gandrīz visās vietē-
jās padomēs. tas ne tikai jūtami atviegloja 
Ltf dalību Lpsr ap vēlēšanās, bet arī pa-
vēra ceļu uz neatkarību. īpaši jāmin vietējo 
padomju deputātu dalība vislatvijas tautas 
deputātu sapulcē 1990. g. 21. aprīlī rīgā, 
„daugavas” stadionā. šajā sapulcē 8003 
no klātesošajiem 8086 visu līmeņu padom-
ju deputātiem pieņēma aicinājumu atjaunot 
Latvijas valstisko neatkarību.35 jau pirms 
tam — 1990. g. janvārī — Latvijas sociāl-
demokrātiskās strādnieku partijas (Lsdsp) 
centrālās komitejas prezidijs aicināja visas 
jaunievēlētās padomes pirmajās sesijās pie-
ņemt lēmumus par atbalstu Lr valsts varas 
atjaunošanai, kas, pēc šīs partijas vadības 
domām, būtu līdzvērtīgi visas tautas referen-
dumam par neatkarīgu Latviju. daudzas vie-
tējās padomes šādus lēmumus arī pieņēma.

parlamentārā ceļa mērķis atjaunot neat-
karīgu valsti jau no paša sākuma bija pietieka-
mi skaidrs un noteikts. to vēlreiz apstiprināja 
Ltf 2. kongress. arī Ltf vēlēšanu platformā 
Latvijas psr tautas deputātu vēlēšanām, 
ko apstiprināja Ltf dome savā 1990. g.  
3. februāra sēdē, teikts: “mūsu mērķis — ne-
atkarīga Latvijas valsts, kas turpina un attīsta 
Latvijas republikas demokrātiskās un parla-
mentārās tradīcijas. jaunievēlētajai Latvijas 
augstākajai padomei jārada visi priekšnotei-
kumi, kas sekmētu Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanu.”36 tas, kas netika pateikts 
līdz pat 1990. g. 18. marta vēlēšanām, ir — 

par kāda valstiskuma atjaunošanu iet runa. 
vai paredzēts atjaunot de jure pastāvošo, 
bet faktiski neesošo 1918. g. dibināto Lr uz 
1922. g. satversmes pamatiem, vai arī radīt 
kādu pavisam jaunu neatkarīgu valstisku vei-
dojumu? atbildi uz šo jautājumu nesniedz arī 
Ltf otrā programma. 

parlamentārā ceļa īstenošanas sākumā —  
1989. g. vasarā Ltf vadītāji bija pārlieci-
nāti, ka atjaunot Latvijas 20. un 30. gadu 
parlamentārās republikas statusu nav pie-
tiekama pamata un “nacionālradikālismam 
nevajadzētu dominēt pār demokrātiskām 
prasībām”.37 “konceptuālā ziņā runa ir tieši 
par neatkarīgas Latvijas valsts radīšanu un 
izveidošanu, nevis atjaunošanu tādā veidā, 
kādā tā eksistēja 20 gadus,” raksta ivars 
Godmanis.38 viņam pilnībā pievienojas jānis 
škapars un papildina: “tas ir paradoksāli, bet 
Latvijas nākotni nāksies modelēt, bāzējoties 
uz esošo — deformēto Latviju.”39

kad īsti notika Ltf vadības viedokļu mai-
ņa, nav zināms. iespējams, pastiprinoties Lr 
pilsoņu kustības aktivitātēm, tas notika jau 
pirms Lpsr ap vēlēšanām, bet, lai neatgrūs-
tu daļu vēlētāju, Ltf vadītāji uzskatīja par 
labāku to noklusēt. katrā ziņā tūlīt pēc vēlē-
šanām sāktais darbs pie neatkarības dekla-
rācijas projekta jau no paša sākuma līdz pat 
deklarācijas pieņemšanai 1990. g. 4. maijā 
balstījās tikai un vienīgi uz kontinuitātes prin-
cipiem, paredzot Lr atjaunošanu uz 1922. g. 
Lr satversmes pamatiem. 

Lr pilsoņu kustības vadītāji, turoties pie 
savas juridiski pamatotās, bet no reālpoliti-
kas tālās platformas, sākotnēji aicināja boi-
kotēt Ltf izraudzīto parlamentāro neatkarī-
bas atgūšanas ceļu: “pašreizējās Lpsr ap 
vēlēšanas nav likumīgas un demokrātiskas, 
jo notiek okupācijas armijas klātbūtnē, ar tās 
karavīru un okupētājas valsts pilsoņu piedalī-
šanos (..) pasludināt Lpsr ap vēlēšanas par 
likumīgām nozīmētu samierināties ar 1940. 
gada okupācijas sekām,” bija teikts Lr pil-
soņu komitejas uzsaukumā.40 īsi pirms Lr 
augstākās padomes vēlēšanām Ltf izdevās 
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panākt, ka Lr pilsoņu kustības aktīvisti at-
turējās no konfrontācijas neatkarības atgūša-
nas atšķirīgo pozīciju jautājumā. vairākus Lr 
pilsoņu komiteju locekļus Ltf iekļāva savos 
vēlēšanu sarakstos un viņi kandidēja uz Lr 
ap deputātu mandātiem. 

īpatnēju parlamentārā ceļa risinājumu, 
ko varētu uzskatīt, pēc dažu tā laika politiķu 
domām, par zināmu kompromisu Ltf un Lr 
pilsoņu kustības nostādnēs,41 piedāvāja Lat-
vijas Zinātnieku savienība 1989. g. rudenī. 
šis projekts paredzēja, ka jaunievēlētā Lpsr 
ap sasauc satversmes sapulci, kura sastāv 
no divām līdztiesīgām palātām ar 100 depu-
tātiem katrā — republikas palātas un tau-
tas palātas. pirmo no tām ievēl Lr pilsoņi un 
viņu pēcnācēji proporcionālās vēlēšanās, tā-
dējādi nodrošinot neatkarību zaudējušās Lr 
pēctecību un latviešu nācijas pašnoteikšanās 
tiesību respektēšanu. tautas palātu ievēl pa 
vēlēšanu apgabaliem ar vienādu iedzīvotāju 
skaitu vienmandāta vēlēšanu apgabalos visi 
pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji. satversmes  
sapulce tad izstrādā jaunu Lr satversmi 
(konstitūciju), pieņem likumu par pilsonību, 
izstrādā demokrātisku vēlēšanu likumu un 
izsludina parlamenta vēlēšanas. satversmes 
sapulces abas palātas noliek savas pilnvaras 
jaunievēlētā parlamenta priekšā.42

Latvijas Zinātnieku savienības parlamen-
tārā ceļa modelis bija racionāls un piedāvāja 
kompromisa risinājumu, ievērojot gan Lr pil-
soņu, gan pastāvīgo iedzīvotāju — psrs pil-
soņu intereses. tomēr tas neguva pietiekamu 
atsaucību un atbalstu Ltf un Latvijas sabied-
rībā. tas varētu kalpot kā zināma alternatīva, 
ja Ltf nepaveiktos vēlēšanās.

6. Latvijas Republikas pilsoņu 
kustības loma un nozīme 
neatkarības atgūšanā

Latvijas republikas pilsoņu kustības 
loma un nozīme neatkarības atgūšanā nav 
vēl pietiekami izpētīta un novērtēta. tas iz-
skaidrojams gan ar šīs kustības pārmērīgo 

radikalizēšanos, atrautību no reālpolitikas un 
autoritātes mazināšanos tās darbības otrajā 
un vēlākajos gados, gan ar sabiedrības salī-
dzinoši augsto uzticības līmeni Lr ap īsteno-
tajai politikai. šīs kustības izpēti apgrūtina arī 
dokumentu trūkums un nepieejamība. 

Lr pilsoņu kustībai izteikti pamatoti pār-
metumi par tās stūrgalvību, absolutizējot 
starptautiski tiesisko neatkarības atgūšanas 
ceļu. no otras puses — jaunievēlētā Lpsr 
(Lr) ap savas darbības stratēģiju gandrīz 
pilnībā balstīja uz Lr pilsoņu kustības paus-
tajiem starptautiski tiesiskās platformas no-
stādnēm. 

varas trūkums un nespēja rast sadarbību 
ar Lr ap bija galvenie šķēršļi Lr pilsoņu kus-
tības mērķu sasniegšanā. kopumā tomēr tās 
darbība būtiski ietekmējusi Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas procesus un panākusi samērā 
labus rezultātus. 

6.1. Latvijas Republikas Pilsoņu 
kongress un tā tiesiskais statuss

Lr pilsoņu kustības mērķu sasniegšanai 
1990. g. aprīlī tika ievēlēts Lr pilsoņu kon-
gress (Lr pk), kuram bija jākļūst par pilsoņu 
kustības augstāko pārstāvniecību. tā galve-
nais uzdevums bija lemt par Latvijas valstis-
kās neatkarības atjaunošanas stratēģiju un 
taktiku. kongresa lēmumu īstenošanai kalpo-
ja tā izpildinstitūcija — Latvijas komiteja (Lk). 

jau Lr pk pirmajā sesijā 1990. g. 30. 
aprīlī un 1. maijā tas izvirzīja pietiekami am-
biciozus mērķus un uzdevumus. tas skaid-
ri un nepārprotami definēja galveno mērķi 
— Lr valstiskās neatkarības atjaunošanai 
uz 1922. g. Lr satversmes pamata, nepie-
ļaujot Lr pilsoņu loka paplašināšanu līdz 
jaunās Lr saeimas darbības uzsākšanai. 
par galveno priekšnoteikumu Lr faktiskajai 
atjaunošanai Lr pk izvirzīja okupācijas un 
aneksijas izbeigšanu. Lai to panāktu, Lr pk 
1. sesijā pieņemtais lēmums paredzēja uz-
sākt starptautiskas sarunas, t. sk. ar psrs 
valdību, lai noslēgtu vienošanos par konkrē-
tiem termiņiem okupācijas izbeigšanai un  
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Lr neatkarības atjaunošanai 1920. g. miera 
līguma noteiktajās robežās. Lr pk aicināja 
psrs valdību pārskatīt psrs pēdējo 50 gadu 
politiku pret Lr un nekavējoties sākt sarunas 
ar tās pilsoņu vēlētiem pārstāvjiem. Līdzīgā 
veidā Latvijas republikas diplomātiskās pār-
stāvniecības, kas vēl atradās vašingtonā un 
Londonā, tika aicinātas panākt  starptautis-
kas sarunas par Lr valsts varas faktisko at-
jaunošanu. svarīga bija Lr pk nostādne, ka 
pārejas periodā Latvijai starptautiski jānosa-
ka okupētas valsts statuss. šo tēzi Lr pk un 
īpaši Lk attīstīja neatlaidīgi: gan teorētiski, 
gan cenšoties tam rast starptautiski tiesisku 
pamatojumu.43 

jautājums par Lr pilsoņu kongresa un 
attiecīgi tā izveidoto institūciju statusu rai-
sījis daudzas diskusijas un strīdus. Lr pk 
jau savā pirmajā sesijā 1990. g. 30. aprīlī 
pasludināja sevi par 1918. g. dibinātās Lat-
vijas republikas pilsoņu “vēlētu tiesisku pār-
stāvniecību”, norādot, ka tas uzņemas Latvi-
jas republikas pārstāvības pienākumus līdz 
Latvijas republikas konstitucionālo institūtu 
atjaunošanai, un prasot savu pilnvaru atzī-
šanu kā starptautiski, tā arī no psrs valsts 
varas orgānu puses.44 nākamajā Lr pk se-
sijā 1990. g. 30. jūnijā pēc nesekmīgiem 
centieniem uzsākt sadarbību ar Lr augstāko 
padomi Lr pk statuss tika precizēts: iepriek-
šējais formulējums, ka Lr pk ir 1918. g. 
dibinātās Latvijas republikas pilsoņu vēlēta 
tiesiska pārstāvniecība, aizstāts ar nostādni, 
ka Lr pk ir 1918. g. dibinātās Latvijas re-
publikas tiesiska pārstāvniecība.45 tādējādi 
Lr pk centās palielināt savu nozīmi un lomu 
neatkarību zaudējušās Latvijas republikas 
atjaunošanā, bet vienlaikus arī pozicionēja 
sevi kā alternatīvu Lr augstākai padomei. 

jau kopš 1990. g., kad Lr pk izveidoja, 
visai izplatīts bija arī pretējs viedoklis, ka Lr 
pk nevar pretendēt ne uz ko vairāk kā sa-
biedriskas (nevalstiskas) organizācijas statu-
su. šāds viedoklis pamatots ar to, ka Lr pk 
jau no paša sākuma nebija reālas varas un 
pilsoņu reģistrācijas process drīzāk bija poli-

tiska kampaņa nekā juridiska procedūra. arī 
pašas Lr pk vēlēšanas notika sabiedriskā 
kārtā un to juridiskais, organizatoriskais un 
tehniskais nodrošinājums nevarēja sacens-
ties ar jau notikušajām Lpsr ap vēlēšanām 
martā. 

analizējot Lr pk tiesisko statusu, nepie-
ciešams to apskatīt no vairākiem aspektiem. 
vispirms, no padomju režīma viedokļa šāda 
institūcija tieši apdraudēja padomju iekārtas 
pamatus un daudzo imigrantu palikšanas ie-
spējas Latvijā. tādēļ arī tika piemeklētas Lat-
vijas psr konstitūcijas un dažu likumu vis-
pārīgas normas, lai Latvijas psr augstākās 
padomes prezidijs 1989. g. 13. jūlijā varētu 
paziņot, ka pilsoņu komiteju veidošana ir ne-
likumīga. 

no starptautisko tiesību viedokļa Lr pk 
nevarēja atzīt par Lr valstisko pārstāvniecī-
bu ne tik daudz tādēļ, ka tā bija veidota un 
ievēlēta, pārkāpjot virkni juridiska rakstura 
formalitāšu, bet gan dēļ neatbilstības vairā-
kiem valstu un valdību atzīšanas kritērijiem, 
kas formulēti montevideo 1933. g. konven-
cijā par valstu tiesībām un pienākumiem, 
un pastāvošajai starptautiskajai praksei.46 
pirmkārt, Lr pk tika ievēlēts citas valsts ka-
raspēka klātbūtnē okupācijas apstākļos; otr-
kārt, tas nebija spējis nodibināt kaut formā-
las attiecības ar kādu citu valsti; treškārt, tas 
reāli nekontrolēja situāciju savā valstī. tieši 
šim pēdējam kritērijam ir ļoti būtiska loma 
starptautiskajā praksē. arī Latvijas republi-
kas augstākā padome ilgu laiku netika starp-
tautiski atzīta par Lr valstisku pārstāvniecību 
to pašu normu un kritēriju dēļ, tomēr atšķirī-
bā no Lr pk tai bija vismaz kaut kāda reāla 
vara, kas strauji pieauga 1991. g. augusta 
puča rezultātā, un tā zināmā mērā jau sākot-
nēji kontrolēja situāciju valstī. 

no politikas zinātnes viedokļa Lr pk 
nevaram atzīt arī par Lr pārstāvniecību, jo 
tāda nebija paredzēta Lr satversmē. turklāt 
tai nebija reālas varas un pat vīzijas par tās  
iegūšanu. no šī viedokļa Lr pk vairāk līdzi-
nās sabiedriski politiskai kustībai, kuras mēr-
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ķis nav iegūt varu, bet nevardarbīgā ceļā ar 
politiskām metodēm atjaunot 1918. g. dibi-
nāto Lr. katrā ziņā Lr pk nevar arī pielīdzi-
nāt parastai sabiedriskai (nevalstiskai) orga-
nizācijai vai sabiedriski politiskai kustībai (kā 
Ltf vai Lnnk), bet gan tā uzskatāma par vi-
sai unikālu (sui generis) Latvijas republikas 
pilsoņu pārstāvniecību okupācijas apstākļos, 
kas darbojās ar mērķi atjaunot Latvijas valsts 
varu. kā norādījis egils Levits, pk varētu salī-
dzināt ar Latvijas valstiskuma fragmentu, kas 
pauž Lr pilsoņu gribu, un kurš pretendē (vai 
vismaz noteiktos apstākļos ir paredzējis pre-
tendēt) uz visu valsts varas atjaunošanu. šīs 
pretenzijas bija leģitīmas un būtiski ietekmēja 
sabiedrības domas attīstību Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas virzienā, taču pk nespēja 
reāli šīs prasības īstenot un arī netika starp-
tautiski atzīts. tas bija Latvijas rezerves ceļš 
uz neatkarību.47 

Lr pk pasludinātais valsts tiesiskās 
pārstāvniecības statuss, uz kādu, piem., 
nepretendēja igaunijas kongress, galvenos 
iebildumus atmodas laikā radīja tieši poli-
tisku apsvērumu dēļ. “iebildes pret pilsoņu 
kongresu un tā izveidoto Latvijas komiteju 
kā pret valstisku institūtu lielākoties saistās 
ar nevēlēšanos radīt konfrontācijas situāciju 
ar pastāvošo režīmu, konkurenci ar augstāko 
padomi, divvaldības vai paralēlo varas struk-
tūru pastāvēšanu,” pamatoti norāda jurists 
valdis rožukalns vienā no savām publikāci-
jām 1990. g. augustā.48 

6.2. Latvijas Republikas pilsoņu 
kustības atrautība no reālpolitikas

Lr pk varētu kļūt ar reālu Latvijas repub-
likas pārstāvniecību tikai gadījumā, ja tā iegū-
tu reālu varu. dīvainā kārtā varas jautājums 
netika skarts nedz Lr pk vēlēšanu kampaņas 
laikā, nedz pēc būtības arī vēlāk. iespējams 
tādēļ, ka sākotnēji Lr pk bija iecerēts vien kā 
Lr pilsoņu pārstāvniecība — ne Lr pārstāv-
niecība un varas institūcija. iespējams arī, ka 
Lr pk veidotāji — Lr pilsoņu komiteja — pa-
ļāvās uz igaunijas pieredzi, kur jaunievēlētā 

igaunijas augstākā padome visciešākā veidā 
sadarbojās ar igaunijas (pilsoņu) kongresu. 

savā atklāšanas runā Lr pk 1990. g.  
30. aprīlī Lr pilsoņu komitejas priekšsēdētājs 
aigars jirgens norādīja, ka Lr pk ir visas tie-
sības pretendēt uz varu, bet, lai tādu lēmumu 
pieņemtu, ir jābūt pārliecībai, ka to atbalstīs 
un uzskatīs par sev saistošu vēlētāji, kā arī 
jābūt vairāk vai mazāk reālam šādas varas īs-
tenošanas mehānismam. jirgens arī uzsvēra, 
ka Lr pk tieša konfrontācija ar jaunievēlēto 
ap, kura ir ļoti populāra daļā sabiedrības, ne-
būtu vēlama, jo pk tajā zaudētu. 49

jāņem arī vērā, ka daļa no Lr pilsoņu 
kongresa delegātu kandidātiem vienlaikus 
balotējās Lpsr ap vēlēšanās, nereti uzskatot 
to par svarīgāku prioritāti. citiem vārdiem, 
daļa Lr pk delegātu jau no paša sākuma 
parlamentāro ceļu uzskatīja par galveno un 
svarīgāko Lr neatkarības atgūšanā, pilsoņu 
komitejām atvēlot vien sekundāru lomu. 

Lr pk un Latvijas komitejas pieņemta-
jos lēmumos nav atbildes, kā praktiski bez 
jebkādas varas īstenot Lr pk kā Lr tiesiskās 
pārstāvniecības funkcijas. jānis kučinskis, 
Lr pilsoņu kongresa delegāts, jau pēc augus-
ta puča 1991. g. septembrī izteica šaubas 
par Lr pk turpmākās sasaukšanas lietderību, 
pamatojoties uz to, ka nav praktisku iespēju 
pieņemtos lēmumus īstenot, un tas diskreditē 
pašu pilsoņu kongresu un demoralizē tā de-
legātus.50 arī Lr pk delegāts māris Grīnblats 
atzinis, ka Lr pk nav kļuvis par Lr tiesisko 
pārstāvniecību de facto.51

virkni organizatorisku vai mazāksvarīgu 
jautājumu, kas neprasīja varas pilnvaras, iz-
devās sakārtot un atrisināt. Latvijas komiteja 
izveidoja vairākas komisijas — ārlietu, iekšlie-
tu, tiesību, tautsaimniecības, tautas labklājī-
bas un sabiedrisko lietu komisiju, uzsverot, ka 
tās bijušas “pirmsokupācijas ministru kabine-
ta lielumā, tikai ministru un ministriju vietā 
esot komisiju vadītājiem un komisijām”.52 
faktiski šādam salīdzinājumam nav nekāda 
pamata, jo Lr pk vai Lk nekad nav veidojuši 
valdību vai jebkādas varas struktūras. arī pie 
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Latvijas komitejas iekšlietu komisijas atjau-
notā aizsargu organizācija bija neapbruņota 
brīvprātīga patriotiska organizācija, “kas at-
turas no jebkādām militārām darbībām”.53 
sabiedriskā kārtā Latvijas komiteja uzsāka 
pilsoņu apliecību izsniegšanu, kurām pēc 
tam nebija praktiska pielietojuma, un reģis-
trēja virkni politisko partiju un sabiedrisko or-
ganizāciju, kas arī neizraisīja tiesiskas sekas. 
teiktais apliecina, ka Lr pk un Lk darbība 
nav saskatāmas pazīmes, ka šīm institūcijām 
būtu bijusi kaut minimāla reāla vara, jo tās 
nav paveikušas neko vairāk, kā to varēja iz-
darīt jebkura sabiedriska (nevalstiska) orga-
nizācija. 

Lai arī Lr pk atsevišķos lēmumos un 
Lk paziņojumos dažkārt izskanēja pretenzi-
jas varas iegūšanai, t.sk. konkurējot ar Lr 
ap, faktiski jau Lr pk pirmajā sesijā varas 
jautājums bija skaidri formulēts un pilsoņu 
kustība visas savas darbības laikā to arī ievē-
roja. Lr pk 1990. g. 30. aprīļa deklarācijā 
bija teikts: “pārejas periodā līdz saeimas sa-
nākšanai pilsoņu kongress Latvijas teritorijā 
atzīst Lpsr augstākās padomes vai pagaidu 
valdības varu, ja to rīcība un pieņemtie liku-
mi virzīti uz Latvijas republikas valsts varas 
atjaunošanu. šajā periodā pilsoņu kongress 
aizstāv Latvijas republikas pilsoņu likumīgās 
intereses, iestājas par tādu pagaidu lēmumu 
pieņemšanu, kas atjauno Latvijas republi-
kas pilsoņu politiskās un īpašuma tiesības 
vai vismaz nav pretrunā ar tām. pilsoņu kon-
gress ir gatavs piedalīties pagaidu valdības 
izveidošanā.”54

uzsverot, ka augstākā padome nav atzīs-
tama par Lr likumīgo valsts varas pārstāvi, 
Lr pk uzskatīja par iespējamu sadarboties ar 
to jautājumu risināšanā, kas vērsti uz Latvijas 
republikas likumīgās valsts varas atjaunoša-
nu un neatkarības atgūšanu.55 

reālā situācija tomēr veidojās tāda, ka 
Lr ap un tās Ltf deputātu frakcija bija vi-
sai atturīga sadarbības veidošanā ar Lr pk 
un tā Lk, nemaz jau nerunājot par iespēju 
dalīties likumdošanas funkciju īstenošanā vai 

varas pilnvaru deleģēšanā. Latvijas komitejai 
gan tika piedāvāts iesaistīties Lr ap komisiju 
darbā, piedāvājot savus priekšlikumus un iz-
strādājot likumprojektus kopā ar deputātiem, 
kā to jau darīja daudzu dažādu nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, bet šādu iespēju Lk 
faktiski neizmantoja, pretendējot uz tiesību 
iegūšanu arī lēmumu pieņemšanā. 

Lr pilsoņu atbalstu pilsoņu kongresam un 
Latvijas komitejai strauji mazināja Lr pk un 
Lk radikalizācija, starptautiski tiesisko normu 
absolutizēšana, pilnīga neizpratne par starp-
tautiskajām attiecībām un reālpolitiku, kā arī 
vairākas rupjas politiskas kļūdas (norobežo-
šanās no janvāra barikādēm un aicinājumi 
nepiedalīties 1991. g. 3. marta tautas bal-
sojumā par neatkarīgu Latviju). “Lk ir izteikti 
pretkomunistiska un neuzticas ne Ltf vadī-
bai, ne valdībai. pk vadība šķiet radikāla un 
politiski nereālistiska, kādēļ valdība to neņem 
nopietni... tā var veidoties par draudu valdī-
bai,” tā situāciju raksturojis ojārs kalniņš, 
būdams amerikas latviešu apvienības (aLa) 
informācijas biroja vadītājs.56 

daļa pilsoņu kustības aktīvistu cerēja, ka 
tomēr kādreiz varētu pienākt brīdis, kad pk 
nepieciešamība attaisnosies. “padomju im-
pērijā ir sācies haoss, notiek plaši streiki un 
sabiedrības polarizēšanās, var sagaidīt pilso-
ņu karu. nav lielu cerību, ka krievijā varētu 
uzvarēt demokrātija, bet varas maiņa acīm-
redzot notiks. tieši šīs varas maiņas laikā, 
kad katrs impērijas nostūris būs aizņemts ar 
savām problēmām, mums ir jābūt gataviem 
izrauties no impērijas žņaugiem un atgūt 
patiesu Latvijas neatkarību. atcerēsimies, 
ka tieši šajā brīdī 1918. un 1919. g. dzima 
Latvijas valsts. šim brīdim ir rūpīgi un laicīgi 
jāgatavojas, jau tagad jāsāk pulcināt visuzti-
camākos 18. novembra Latvijas piekritējus, 
jāapvieno un jāorganizē cilvēki, kas savā lai-
kā iestājās dažādās partijās un kustībās, lai 
tā atjaunotu Latvijas valsti,” laikrakstā “pilso-
nis” 1991. g. aprīlī savas pārdomas izteicis 
jānis kučinskis.57 tomēr arī šai misijai Lk 
nebija gatava. 1991. g. augusta puča laikā 
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tas apstiprinājās. nedz Lr pk, nedz Lk nebi-
ja lemts piepildīt savu mērķi — atjaunot Lr 
neatkarību. 

6.3. Pilsoņu kustības nopelni
Lai arī Lr pilsoņu kustība nesasniedza 

savu izvirzīto mērķi un neatjaunoja Lr vals-
tisko neatkarību, tās loma un nozīme neat-
karības atgūšanā bija pietiekami nozīmīga. 
pilsoņu reģistrācija 1989. g. faktiski bija lie-
lākais sabiedrības pašorganizēšanās process 
atmodas laikā,58 kas ļāva tai izprast un apzi-
nāties 1918. g. dibinātās valsts turpinātības 
principu un konsekvences, kas no tā izriet 
atbilstoši starptautisko tiesību normām.

Lr pilsoņu kustības proponētais neatka-
rības atgūšanas ceļš konsekventi balstījās uz 
starptautiskajām tiesībām, ko izmantoja arī 
Lr ap 1990. g. 4. maijā, pieņemot deklarā-
ciju par Lr neatkarības atjaunošanu. pilsoņu 
kustība ietekmēja arī to, ka deputāti izšķīrās 
par šīs deklarācijas maksimālo jeb radikālo 
variantu, kas Latviju konsekventāk veda uz 
neatkarības atjaunošanu. 

pilsoņu kustības nopelns ir tas, ka tā uz-
raudzīja un politiski ietekmēja jauno likumu 
tapšanu Lr ap, raugoties, lai tiktu atjaunota 
1918. g. dibinātā Lr, nepaplašinot tās pilso-
ņu loku. tā veicināja politiskos procesus, kas 
noveda pie Lr 1922. g. satversmes atjauno-
šanas un zināmā mērā panāca, ka Lr piek-
to saeimu 1993. g. vēlēja tikai Lr pilsoņi. 
Lr pk lēmumi arī veicināja īpašuma tiesību 
atjaunošanu tiesiskā un taisnīgā ceļā bijuša-
jiem īpašniekiem.59

svarīga nozīme bija arī tam, ka Lr pilso-
ņu kustība un tās vadošās institūcijas savu 
neatkarības atjaunošanas ceļu balstīja tikai 
un vienīgi uz nevardarbīgas nemilitāras cīņas 
politiskām metodēm, noraidot, piem., priekš-
likumus par ieroču izsniegšanu aizsargiem.60 
tāpat svarīgi, ka Lr pk un Lk nesaasināja 
attiecības ar Lr ap tiktāl, ka reāli censtos 
kļūt par tās alternatīvu. piem., ierosinājumi 
izveidot savu valdību ar 12 ministrijām ne-
guva pietiekamu atsaucību Lr pk otrajā se-

sijā 1990. g. jūnijā.61 vienlaikus Lr pk šādu 
iespējamību savos lēmumos paredzēja gadī-
jumam, ja parlamentārais neatkarības atjau-
nošanas ceļš nonāktu strupceļā. 

Secinājumi
Latvijas neatkarības atjaunošanai kļūstot 

par vienu no galvenajiem atmodas mērķiem, 
domas dalījās par to, kādai būt šai neatka-
rīgajai Latvijai. vieni konservatīvi aizstāvēja 
viedokli, ka patiesa suverenitāte tomēr varē-
tu būt iespējama psrs sastāvā, piem., no-
slēdzot jaunu savienības līgumu. vairākums 
turpretim Latvijas neatkarību un suverenitāti 
saskatīja tikai un vienīgi ārpus padomju sa-
vienības. šo cilvēku vidū savukārt domas da-
lījās, vai neatkarība atjaunojama uz 1922. g. 
satversmes pamatiem, vai arī jāveido pilnīgi 
jauna suverēna valsts, kura gan varētu būt 
1918. g. proklamētās Latvijas republikas 
pēctece. 

politiskā platforma par 1918. g. prokla-
mētās Lr atjaunošanu uz 1922. g. Lr sa-
tversmes pamatiem balstījās uz nevainoja-
mu, juridiski izsvērtu un starptautiskajām 
tiesībām pilnībā atbilstošu koncepciju, ka  
1918. g. dibinātās Lr okupācija un aneksi-
ja ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums, 
kas nevar pārtraukt Lr pastāvēšanu de jure. 
kamēr šo faktu turpināja atzīt liela daļa pa-
saules valstu, Lr atjaunošana de facto bija 
iespējama uz kontinuitātes doktrīnas pama-
tiem. Ņemot vērā, ka Lr teritorija un tās 
pilsoņi turpināja pastāvēt, bija vien nepiecie-
šams atjaunot Lr suverēno varu. 

koncepcija par neatkarības atjaunošanu, 
izveidojot jaunu valsti, paredzēja saglabāt tie-
sisko pēctecību ar 1918. g. proklamēto Lr, 
nevis to atjaunojot, bet kļūstot par tās tiesisko 
mantinieci. šīs koncepcijas īstenošana satu-
rēja virkni racionālu ieguvumu, tajā skaitā tie-
sības pretendēt uz daļu no psrs īpašumiem, 
bet slēpa arī vairākas bīstamības. tā faktiski 
nozīmēja nepieciešamību ievērot nepārva-
ramos izstāšanās noteikumus no psrs un  
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legalizēt visus tās imigrantus Latvijā, piešķi-
rot tiem Lr pilsonību. 

pilnīgas neatkarības atgūšanai bija  
iespējami vairāki risinājumi. atmodas laikā 
iezīmējās trīs galvenie ceļi: starptautiski tie-
siskais ceļš, aktivizējot dažādu sabiedrisko 
organizāciju un sabiedrības prasības ano un 
citām starptautiskajām organizācijām un pa-
saules valstīm par Latvijas neatkarības atjau-
nošanu; Lr pilsoņu komiteju veidošana, ap-
vienojot tajās 1918. g. dibinātās Lr pilsoņus 
un tiem pieprasot, lai psrs un starptautiskā 
sabiedrība atjaunotu neatkarīgu Latvijas val-
sti; parlamentārais ceļš, neatkarības atbals-
tītājiem iesaistoties Lpsr ap vēlēšanās un 
cīnoties tajās par uzvaru. faktiski šie ceļi ne-
bija alternatīvi, bet cits citu papildināja. 

pilsoņu komiteju veidošana pamatojās uz 
neatkarību prettiesiski zaudējušās Lr pilso-
ņu tiesībām prasīt savas valsts atjaunošanu. 
šo mērķu sasniegšanai ievēlētās Lr pk un 
Lk nespēja īstenot savu misiju, jo tām nebija 
reālas varas. tie paši Lr pk vēlētāji 1990. g.  
vēlēšanās šo varu uzticēja augstākajai pa-
domei, pilsoņu komitejas uzskatot vien par 
rezerves variantu parlamentārā ceļa neveiks-
mes gadījumā. Lr pk un Lk politiskā radika-
lizācija, atrautība no reālpolitikas un vairākas 
rupjas politiskas kļūdas mazināja pilsoņu 
kustības autoritāti sabiedrībā un padarīja par 
neiespējamu tai iegūt varu. 

Lr pilsoņu kustība nesasniedza savus iz-
virzītos mērķus, jo to izdarīja Latvijas tauta 
Lr augstākās padomes vadībā, nebaidoties 
no politiskiem līkločiem un bīstamiem kom-
promisiem. Lai arī pilsoņu komiteju darbības 
ceļš nenoveda pie gaidāmā rezultāta un tā 
darbībā bija pietiekami daudz politisku kļū-
du, kopumā šī kustība vērtējama pozitīvi.  
Lr pilsoņu kustības aktivitātes sekmēja 
Latvijas republikas augstākās padomes un 
Latvijas tautas frontes konsekventāku neat-
karības atgūšanas ceļu un uzticību 1918. g.  
Lr ideāliem. tās veicināja neatkarības at-
jaunošanu uz Lr 1922. g. satversmes pa-
matiem un nepieļāva Lr pilsoņu loka būtis-

ku paplašināšanu līdz Lr saeimas darbības 
atjaunošanai. 

parlamentārais ceļš uz neatkarību bija po-
litiski pretrunīgs un juridiski nekonsekvents. 
tas balstījās uz reālpolitisku pieeju un kom-
promisu mākslu. noliedzot padomju varas 
likumību Latvijā, tās pretinieki paši centās 
iegūt vairākumu padomju varas augstākajā 
institūcijā — Lpsr ap. šī ceļa racionālā puse 
bija tā balstīšanās uz padomju konstitucionā-
lajām normām un likumiem. no starptautisko 
tiesību viedokļa Lpsr ap pasludinātais mēr-
ķis novērst starptautisko tiesību pārkāpumu 
un atjaunot neatkarību zaudējušo valsti bija 
leģitīms, ko apstiprināja arī Lr starptautiskā 
atzīšana pēc 1991. g. 21. augustā pieņemtā 
konstitucionālā likuma pieņemšanas. 
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Latvijas neatkarības atjaunošanas dažādie ceļi: tiesiskais pamatojums un 
īstenošana (1989–1991)

DIffERENT ROUTES TO RESTORATION Of LATVIAN INDEPENDENcE: 
THEIR LEGAL bASIS AND IMPLEMENTATION (1989–1991)

Tālavs Jundzis

Summary

key words: independence, continuity, Popular Front of Latvia, the Supreme Council, citizens’ 
committees, parliamentary route

at the time when restoration of Latvian independence emerged as the principal goal of the 
awakening (atmoda), debates arose concerning the precise nature of this independent state. 
a conservative view held that true sovereignty was possible with Latvia part of the ussr, for 
example, following signature of a new union treaty. the majority view, however, was that Lat-
vian state independence and sovereignty were realisable only outside of the ussr. proponents 
of this view expressed different and conflicting opinions as to whether the independent state 
should be based upon the constitution (satversme) as adopted in 1922, or that a new state 
be established, one that, nevertheless, would be a successor to the independent republic of 
Latvia proclaimed in 1918.
the political agenda ultimately agreed demanded restoration of the republic of Latvia, as 
proclaimed in 1918, and based on the constitution adopted in 1922. this position was 
based on the legal argument, intrinsically self-consistent and compliant with international 
legal precepts, that occupation of, and subsequent annexation of the republic of Latvia by 
the ussr was a gross breach of international norms and did not in itself fully terminate the 
continued existence, de jure, of the independent republic of Latvia. as long as non-recognition 
of annexation and incorporation was sustained by most countries, the restoration de facto of an 
independent republic of Latvia was possible based on the principle of continuity. furthermore, 
the territory of the republic of Latvia and its citizens continued to exist in an identifiable 
manner; the crucial step to restore independence was to regain sovereign governance of this 
territory.
the option of establishing a new state that nevertheless would be based on the republic of 
Latvia as proclaimed in 1918 saw the former as a successor to the latter, rather than merely 
recreating defunct administrative bodies. a number of pragmatic considerations underpinned 
this approach, not least the possibility of obtaining a share of soviet properties; following this 
path, however, would have been fraught with risks and dangers. first and foremost, it would 
have meant accepting the complex procedure laid out for succession from the ussr, a pro-
cedure that might readily not have been feasible in practice. in addition, this approach would 
have legalised the presence of all soviet immigrants, conferring on them Latvian citizenship. 
several tactical strategies were advocated how to restore true independence. three routes to 
independence were identified: an appeal to the united nations and other international orga-
nisations to have Latvian independence restored based on international legal considerations; 
the movement, committees of citizens of the republic of Latvia proclaimed in 1918 deman-
ded that the ussr and the international community act to restore an independent republic 
of Latvia; the parliamentary route, whereby advocates of independence would take part and 
win elections for the supreme soviet of the Latvian ssr. in fact these strategies were not true 
alternatives, but instead, complemented one another.  
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the citizens’ committees were based on the premise that only citizens of the republic of 
Latvia (and their descendants) were entitled to demand (and oversee) restoration of the inde-
pendent state that they had been illegally deprived of. the citizens congress and its executive 
branch, the Latvia committee, although elected by popular vote, proved to be impotent, as 
they were not recognised as having real power to act. their electorate also voted in the 1990 
elections for the supreme soviet of the Latvian ssr and came to view the citizens’ committees 
as a fall back option, were the parliamentary approach to fail. political radicalisation of the 
citizens’ committees and the Latvia committee, as well as their disdain for realistic politics 
and a number of serious political blunders, greatly diminished their authority in the eyes of the 
general public and prevented them from ever attaining real power. 
the citizens’ committee movement by itself did not attain its political goals which were none-
theless reached by the people of Latvia entrusting leadership to the supreme soviet (renamed 
in 1990 the supreme council) and accepting the need for political manoeuvring in addition 
to running the risk of having to accept potentially fatal political compromises.  their lack of 
success notwithstanding, including serious political mistakes, the citizens’ committees mo-
vement may globally be viewed to have made a positive contribution. their activities forced 
the supreme council of the republic of Latvia, and the Latvian popular front, not to waver 
from striving for restoration of independence, respecting the ideals of the republic of Latvia 
proclaimed in 1918. the citizens’ committees demanded independent governance based on 
the 1922 Latvian constitution; they also prevented, prior to election of the Latvian parliament 
(the saeima), any substantial widening of the criteria for recognising entitlement to citizenship 
of the republic of Latvia.
the parliamentary route to independence was politically inconsistent and lacked legal con-
sistency. tactically following this path was based on realistic politics, as well as the need to 
accept compromises. at the same time as denying any legal basis for soviet power in Latvia, 
its opponents strove for majority representation in the highest expression of soviet power in 
Latvia, the supreme soviet of the Latvian ssr. the rationale for this strategy was that it was 
based on soviet constitutional norms and laws. the stated aim of the supreme council of 
the republic of Latvia was to rectify the breach of international law by restoring the indepen-
dent republic of Latvia. this approach was recognised as legitimate through the international 
recognition of the republic of Latvia that rapidly took place after adoption by the supreme 
council of the constitutional Law of 21 august 1991.
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ekonomikā paši svarīgākie vienmēr ir 
jautājumi: “kas, ko, kāpēc un par cik pērk? 
kas, ko, kāpēc un par cik pārdod?” pretstatā 
tabulu un diagrammu attēlošanai un vispā-
rīgai makroanalīzei, sociālekonomisku pro-
cesu mikroanalīzē pats svarīgākais ir prast 
atbildēt uz jautājumu: “kā persona vai per-
sonu grupa rīkojas noteiktā situācijā? kāpēc 
persona rīkojas tā vai citādi?” mikroanalīze 
pēta cilvēku preferences, kas noformējušās 
reālajos apstākļos un determinē stratēģijas 
izvēli un izturēšanos atkarībā no citu cilvēku 
izturēšanās. indivīdu preferenču determinis-
mi un preferenču spektrālanalīze balstās uz 
izturēšanās ģenētiku (behavioural genetics) 
un trīskārtējo spirāli — gēni, organisms un 
vide (the triple helix: gene, organism, and 
environment). stratēģiju mijiedarbību pēta 
spēļu teorija (game theory). pozitīvisti uzska-
ta sarežģītu sociālekonomisku situāciju par 
izprastu, ja izdevies identificēt neša līdzsvaru 
vai štakelberga līdzsvaru. Līdzsvars mainās, 

ja mainās indivīdu preferences vai ārpus sis-
tēmas esoša vara maina apstākļus, kādos 
indivīdi izvēlas savā subjektīvajā vērtējumā 
labākās stratēģijas.

tīrā mikroekonomikas zinātne, ko paš-
reiz studē pasaules universitātēs, cilvēkus 
uzlūko kā eksistējošas empīriskas realitātes 
ar to morālajiem un fiziskajiem trūkumiem 
un neprasa, lai cilvēki paliktu „labāki” kādā 
radikālā morālā vai fiziskā ziņā. cilvēka da-
biska tieksme ir sekot savām individuālajām 
interesēm un vienmēr darīt savā subjektīvā 
skatījumā labāko no tā, ko dotajā situācijā 
var atļauties. Homo sapiens pirmā kārtā tiek 
traktēts kā homo economicus. ekonomikas 
cilvēka lēmumus galvenokārt determinē cil-
vēka iespējas un informētība, vēlēšanās sa-
ņemt vairāk labumu un bailes no soda. mo-
rāle un sirdsapziņa ir ārpus tīrās ekonomikas 
sfēras. personām, kas pieņem lēmumus un 
vēlas tos realizēt dzīvē, ir naivi paļauties 
uz metafizisko godaprātu, cilvēki jāietekmē 

štakeLberGa-neša aLternatīvas 
Latvijas iZGLītības tirGŪ

Andrejs Jaunzems

Atslēgas vārdi: augstākā izglītība, modelis, spēle, stratēģija, meklējamās preces, 
uzticēšanās preces, Štakelberga-Neša līdzsvars, izglītība kā kapitāls

Jāņa Dombura 2009. g. 8. aprīļa pārraidē “Kas notiek Latvijā?” toreizējā izglītības ministre 
Tatjana Koķe uzdrīkstējās atklāti pateikt, ka neatkarīgās Latvijas laikā izglītība Latvijā no 
gada uz gadu ir tikai pasliktinājusies. Vainīga esot sistēma. Kas ir šī noslēpumainā “sistēma”, 
kas gadu no gada pasliktina izglītības rezultātus?
Lai mācīšanas un mācīšanās procesu varētu pētīt padziļināti, rakstā aplūkota samērā šaura 
tēma, proti, ekonomikas un vadībzinību augstākās izglītības institūta funkcionēšana valsts 
augstskolās Latvijā pēdējos divdesmit gados mikroekonomiskā skatījumā. Šīs specialitātes 
pētījumam izvēlētas tāpēc, ka autoram ir četrdesmit gadu ilga darba pieredze ekonomikas 
un menedžmenta augstākajā izglītībā, savākts un dokumentēts liels apjoms daudzveidīgu 
faktu, kurus gan paredzēts nepubliskot, bet izmantot vispārinājumiem.
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ar ekonomiskiem stimuliem, reglamentu un 
represijām, jo “cilvēki ir noguruši no ideolo-
ģijas.” 

pētījuma mērķis: konsekventi lietojot mik-
roekonomikas zinātnisko metodi, konstruēt 
ekonomikas un vadībzinību izglītības Latvijas 
tirgus modeli, noskaidrot tirgus aģentu — do-
cētāju kā darba pārdevēju, studentu kā do-
cētāju darba izmantotāju un darba produkta 
ieguvēju, tirgus starpnieku (ministru, rekto-
ru), kas rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, 
izturēšanās motīvus un identificēt alterna-
tīvas štakelberga-neša līdzsvara situācijas, 
kas atkarīgas no tā, kādu stratēģiju studentu 
zināšanu kontrolē izvēlas valsts kā galvenais 
maksātājs un stratēģijas līderis. 

pētījums pamatojas uz mikroanalīzes 
metodēm un fundamentālām idejām, kas 
dotas daudzu izcilu cilvēku grāmatās un at-
stājušas lielu ietekmi uz autoru. īpaša vieta 
ir mārtiņa Lutera (Martin Luther) skarbajiem 
ētiskajiem dažādo cilvēku vērtējumiem, jana 
amosa komenska (John Amos Comenius) lo-
ģiskajai didaktikas mācībai, alfreda maršalla 
(Alfred Marshall) ekonomikas teorijai, stili-
zētu situāciju analīzes metodei un izteiksmes 
formai. izmantotā mikroanalīzes un spēļu 
teorijas jēdzienu sistēma un tehniskie analī-
zes instrumenti aizgūti no Antoine Augustin 
Cournot, Heinrich Freiherr fon Stackelberg, 
John Forbes Nash, Kenneth Joseph Arrow, 
James McGill Buchanan, George Akerlof 
darbiem. 

rakstam ir arī plašāks virsuzdevums — 
vērst zinātniskās sabiedrības uzmanību uz 
sociālekonomisko situāciju analīzē nepelnīti 
ignorētajām tomasa hobbsa, alfreda maršal-
la, džona neša, kenneta errou, džeimsa bjū-
hanena atklātajām cilvēku izturēšanās likum-
sakarībām. tas ir aktuāli, jo, iepazīstot plašu 
publikāciju klāstu par smagajām Latvijas so-
ciālekonomiskajām problēmām, praktiski 
nesastopam sociālekonomiskās attīstības ie-
spēju analīzi no empīrisku cilvēku izturēšanās 
viedokļa. mikroanalīze un spēļu teorija var 
tikt plaši un sekmīgi izmantota daudzveidī-

gu sociālekonomisku sistēmu funkcionēšanas 
neefektivitātes cēloņu diagnostikai. ar mik-
roanalīzes un spēļu teorijas palīdzību var ra-
dīt inovatīvas vadības metodes, kas neprasa 
lielas izmaksas, bet spēj radikāli paaugstināt 
sistēmas darbošanās efektivitāti.

rakstā iztirzātas un pamatotas šādas gal-
venās tēzes.

1. ekonomikas un vadībzinību izglītības 
tirgus Latvijā noteikti nav perfektās konku-
rences tirgus ar adama smita slavēto nere-
dzamās rokas invisible hand pašregulēšanās 
potenciālu, kad pircēju un pārdevēju mij-
iedarbība automātiski nodrošina produkta 
pašizmaksas samazināšanos un kvalitātes 
paaugstināšanos.

2. Latvijas ekonomikas un vadībzinību iz-
glītības tirgū galvenais maksātājs nepārbau-
da produkta kvantitāti un kvalitāti, bet dele-
ģējis pārbaudi pašiem produkta pārdevējiem; 
tāpēc izglītības produkts klasificējams kā 
uzticēšanās prece creedence good. Likum-
sakarīgas ražotāju reakcijas dēļ asimetriskās 
informācijas apstākļos tirgū iestājas tāds šta-
kelberga-neša līdzsvars, kas ved pie produk-
ta apjoma un kvalitātes samazināšanās. 

3. akadēmiskās izglītības uzdevums ir, 
piesaistot spējīgākos jauniešus, atlasīt eliti 
valsts un uzņēmumu pārvaldei, pētniecībai, 
docēšanai universitātēs. izglītība pilda soci-
āla pašaizsardzības filtra funkciju, kas neļauj 
neapdāvinātiem cilvēkiem ieplūst valsts pār-
valdes institūtos un iegūt lēmumu pieņemša-
nas tiesības. Latvijā izglītība gadu desmitiem 
sociālā filtra funkciju pildījusi vāji. izglītības 
burbuļošana (būtībā latenta korupcija) noritē-
jusi vairākos ciklos un piepildījusi sociāli eko-
nomisko telpu ar noziedzīgi zemas kvalifikā-
cijas bakalauriem, maģistriem, doktoriem un 
radījusi birokrātisku dekadences subkultūru. 
tieši ar to izskaidrojami pārlieku daudzie ap-
lamie, bezsistēmas un netālredzīgie vadības 
lēmumi.

4. īpaši lielu postu Latvijas sociālekono-
miskajai attīstībai nodara vājās maģistrantu 
un doktorantu reālās zināšanas, jo tās cikliski 
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atražo vēl vājākas zināšanas. starp sociāl-
ekonomiskajām apakšsistēmām pastāv plaša 
mijiedarbība un rodas negatīvais sinerģisms, 
kas atgriezeniski pastiprina līdzsvara stabili-
tāti un rada lavīnveida efektu.

5. ja regulāri notiktu izglītības produkta —  
studentu zināšanu, prasmju un iemaņu ārējs 
objektīvs audits pēc starptautiskiem kritē-
rijiem un maksa par produktu tiktu saistīta 
ar produkta kvalitāti, tad izglītības produkts 
būtu klasificējams kā meklējamā prece se-
arch good. tas radikāli mainītu izglītības 
ražotāju izturēšanos. ražotāju reakcijas re-
zultātā izglītības tirgū pakāpeniski iestātos 
cits štakelberga-neša līdzsvars, kas ved pie 
produkta kvalitātes paaugstināšanās. izglītī-
bas produkta objektīvs ārējs audits ir spēcīga 
informācijas asimetrijas samazināšanas me-
tode, kas iekļaujas universālajā eksternalitā-
šu internalizācijas shēmā.

6. studentu zināšanu auditam jābūt 
ārējam attiecībā pret docētājiem un tirgus 
starpniekiem — rektoru un ministru. neša 
līdzsvara dramatiskā jēga ir tajā apstāklī, ka 
līdzsvars sevi atražo un sistēmas iekšējie spē-
ki nespēj izvest sistēmu no neša līdzsvara. 
vairums izglītības tirgus spēlētāju pārmaiņas 
nevēlas un pārmaiņām pretosies, jo var zau-
dēt pašlabumu. tāpēc priekšlikumam, ka vē-
lama studentu zināšanu objektīva vērtēšana 
pēc augstiem starptautiskiem kritērijiem, no 
visām pusēm sekos daudzveidīgi uzbrukumi 
un apgalvojumi, ka auditu nav iespējams 
praktiski realizēt, vai arī tas tiks ignorēts.

7. ekonomikas un vadībzinību studiju 
kursa satura kvalitātes vērtējumā atskaites 
līmenis ir analoģisks kurss vadošās pasau-
les augstskolās, protams, docētājam atstā-
jot ievērojamu akadēmisko brīvību. studiju 
programma satura ziņā kompleksi jābalsta 
uz labi aprobētu rietumu grāmatu sistēmu, 
kuras augstskolā publiski izstādītas īpašā 
akadēmiskās literatūras stendā. tad studiju 
programmas saturs ir integrēts, caurspīdīgs, 
labi pārskatāms, operatīvi atjaunināms un 
viegli auditējams. vērtēt augstskolas darba 

rezultātu nozīmē pēc augstiem starptautis-
kiem standartiem objektīvi novērtēt studen-
tu zināšanas, prasmes un iemaņas studiju 
programmas visos priekšmetos, par ko stu-
denti saņem kredītpunktus un docētāji sa-
ņem naudu.

8. augstskolas tērē nodokļu maksātā-
ju naudu, to darba rezultātiem ir izšķiroša  
ietekme uz Latvijas sociālekonomisko attīstī-
bu. auditējamo zināšanu līmenis Latvijā no 
gada gadā gājis tikai uz leju, tāpēc, lai no-
vērstu valsts naudas neefektīvu izšķērdēšanu, 
Latvijas iedzīvotāji likumīgi pieprasa docētāju 
darba produkta kvalitātes objektīvu auditu. 

1. Spēļu teorija kā mikroanalīzes 
galvenais instruments

nozīmīgs cilvēces kultūras sasniegums 
un pārsteidzoši spēcīgs instruments cilvēku 
stratēģiju mijiedarbības dialektikas izpratnei 
ir abstraktais spēles jēdziens. viens no pir-
majiem zinātniekiem, kas cilvēku izturēšanās 
pētījumos lietoja spēles metodi, ir n. makia-
velli (Niccoló di Bernardo dei Machiavelli; 
1469−1527). viņš izprot ekstensīvās spēles 
līdzsvaru (ko mūsdienās sauc par štakelberga 
līdzsvaru) un rekomendē valdniekam kā stra-
tēģijas līderim izvēlēties tādu stratēģiju, kas, 
ņemot vērā karaspēka, augstmaņu, tautas un 
ārējo ienaidnieku reakciju, maksimizē vald-
nieka derīgumu. oligopoliju kā spēli un kon-
kurences līdzsvara stabilitāti pirmais izskaid-
roja franču ekonomists a. a. kurno (Antoine 
Augustin Cournot) grāmatā Researches into 
the Mathematical Principles of the Theory 
of Wealth, 1838. vācu ekonomists h. f. fon 
štakelbergs (Heinrich Freiherr fon Stackel-
berg) grāmatā Markform und Gleichgewicht, 
1934, aplūkoja līdzsvaru, kas iestājas duo-
polijā, ja viena no firmām ir kvantitātes līde-
ris. amerikāņu matemātiķis dž. nešs (John 
Forbes Nash) būtiski paplašināja priekšstatu 
par spēli un līdzsvara situācijām spēlē un 
1994. g. saņēma nobela prēmiju ekonomikā 
par rakstu “Equilibrium Points in n-Person 
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Games” (1950) un disertāciju “Non-Coope-
rative Games” (1951).

cilvēki ir ļoti atšķirīgi garīgā un fiziskā 
ziņā, tāpēc likumsakarīgi, ka dažādu cilvēku 
preferences konfliktē un reizēm šķiet, ka sa-
biedriskā kārtība balstās uz visai labila pa-
mata. 

tomēr grupu noteikumi jeb likumi rada 
sociālo spēļu ietvarus un šajās spēlēs, ko 
spēlējam ik brīdi, iestājas objektīvas līdzsva-
ra situācijas gan individuālo spēlētāju grupās, 
gan arī grupu savstarpējo attiecību aspektā. 
svarīgākais ir apzināties, ka šīs līdzsvara si-
tuācijas parasti nav tās, ko iecerējuši spēles 
noteikumu sastādītāji. dotā raksta ietvaros 
nav iespējams detalizēti apskatīt spēļu teo-
rijas pamatjēdzienus, tāpēc atsaucos, piem., 
uz grāmatām1 un rakstiem2. 

vispārēju priekšstatu dod neformāls spē-
les apraksts.

ir dota spēlētāju kopa. katram spēlē-
tājam ir sava stratēģiju kopa. stratēģija ir 
potenciāli realizējams rīcības plāns — tas, 
ko spēlētājs var darīt, ja viņš to vēlas. spe-
ciālos modeļos stratēģija ir arī nekā nedarī-
šana. spēles akts jeb partija (viena rīcības 
epizode, gājiens) nozīmē, ka katrs spēlētājs 
izvēlas kādu no stratēģijām un rīkojas sa-
skaņā ar to. spēles akta rezultātā iestājas 
situācija. spēlētāji stratēģijas var izvēlēties 
vienlaicīgi (simultaneos game), pakāpenis-
ki (sequential game) vai kombinētā veidā. 
kad ir iestājusies situācija, katrs spēlētājs 
saņem vinnestu, ko abstraktā modelī traktē 
kā derīgumu. pāreja no vienas situācijas uz 
citu situāciju nozīmē, ka kārtējā spēles aktā 
vismaz viens spēlētājs ir mainījis savu stra-
tēģiju. katrs spēlētājs, domājot par iespēja-
mo stratēģijas maiņu, ir norūpējies par sava 
vinnesta izmaiņu un interesējas arī par citu 
spēlētāju vinnestu izmaiņām (skaita naudu 
gan savā, gan citu spēlētāju kabatā).

situāciju sauc par pareto optimālu, ja ar 
visu dalībnieku kopīgiem pūliņiem (visi dalīb-
nieki ar mieru mainīt savas stratēģijas) nav 
iespējams atrast jaunu situāciju, kurā kāda 

dalībnieka vinnests pieaug un pie tam nevie-
nam citam dalībniekam vinnests nesamazi-
nās.

neša līdzsvara situāciju var raksturot 
šādi. ja kāds no spēlētājiem, būdams nemie-
rā ar savu vinnestu dotajā līdzsvara situācijā, 
nākamajā spēles aktā mainīs savu stratēģiju, 
bet pārējie spēlētāji stratēģijas nemainīs, tad 
jaunajā situācijā „nemiera cēlāja” vinnests 
samazināsies. 

absolūtu neša līdzsvara situāciju rak-
sturo šāda īpašība. ja kāds no spēlētājiem, 
būdams nemierā ar savu vinnestu līdzsvara 
situācijā, nākamajā spēles aktā mainīs savu 
stratēģiju, bet pārējie spēlētāji stratēģijas ne-
mainīs, tad jaunajā situācijā „nemiera cēlāja” 
vinnests samazināsies, bet pārējiem spēlētā-
jiem vinnests nesamazināsies. absolūts neša 
līdzsvars ir īpaši stabils. racionālu indivīdu 
spēlēs iespējamas antisociālas neša līdzsva-
ra situācijas. indivīdu preferences sauc par 
superracionālām3, ja tās eliminē antisociālu 
neša līdzsvaru iestāšanos.

sociālekonomiskās vadības problēmas 
vienmēr ir modelējamas kā spēles, kur vadī-
tājam ir pirmā gājiena tiesības, proti, viņš ir 
stratēģijas līderis, bet daudzie sekotāji pieda-
lās simultānspēlē. stratēģijas līderis, domājot 
par stratēģijas izvēli, rēķinās ar sekotāju reak-
ciju un neša līdzsvaru, kas iestājas sekotāju 
simultānspēlē. stratēģijas līderis cenšas mak-
simizēt savu derīgumu un tas ved pie štakel-
berga-neša līdzsvara.

2. Divu vieglāk izprotamu 
izglītības tirgu piemēri

veidojot ekonomikas un vadībzinību izglī-
tības mikroekonomisko Latvijas tirgus modeli, 
salīdzinājumam izmantosim divus izglītības 
tirgus ar izprotamāku struktūru, pierastāku 
aģentu rīcības motivāciju un determinētāku 
produkta kvalitātes vērtējumu. pētot neveiks-
mes vadībzinību izglītībā, veiksmes atslēgu 
var meklēt citos, sekmīgāk funkcionējošos 
izglītības tirgos.
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2.1. Galdnieku skola Samsu valstī
katru gadu 1. septembrī nelielās samsu 

valsts galdniekmeistari izsludina divgadīgas 
apmācības pārdošanu. katrs galdniekmeis-
tars piedāvā savu meistarību desmit pircē-
jiem. mācekļi piekrīt apmācības cenai un, 
maksājot naudā un graudā, pērk no galdniek-
meistariem amata iemācīšanu. divus gadus 
sūri kalpojot zeļļa statusā, mācoties no meis-
tara un cenšoties darbu paveikt patstāvīgi, 
ar laiku rodas meistarība. nokārtots nežēlīgi 
grūts publisks eksāmens un beidzot triumfs: 
māceklis zina un prot pietiekami daudz, prot 
izgatavot kvalitatīvus izstrādājumus, tāpēc 
galdnieku cunfte mācekli atzīst par meistaru. 

samsu valsts galdniekmeistarības tirgus 
ir izprotams ar mikroekonomikas teorijas pa-
līdzību, jo funkcionē pēc tirgus principiem. 
ar zināmu nosacītību tas var tikt klasificēts 
kā monopolistiskās konkurences tirgus no 
pārdevēja puses un polipsonija no pircēju pu-
ses. mūsu pētījumam svarīgi, ka ir izprotami 
meistarības pārdevēju un meistarības pircēju 
kā ekonomikas cilvēku homo economicus iz-
turēšanās motīvi. varam konstatēt arī zināmu 
konkurenci no pārdevēju un pircēju puses, 
pašregulēšanos un līdzsvaru; iespējama vidē-
jo izmaksu un produkta cenas samazināšanās 
ilgā termiņā. produkta kvantitāte un kvalitāte 
pakļaujas analīzei un novērtējumam. cunf-
te spēles noteikumus definējusi mērķtiecīgi: 
produkta kvalitāte laika gaitā aug.

2.2. Matemātikas privātstundu 
tirgus Rīgā

daudzi mājskolotāji piedāvā savu darbu 
daudziem pircējiem — skolēnu vecākiem. 
matemātikas privātstundu tirgus ir izprotams 
ar mikroekonomikas teorijas palīdzību. nosa-
cīti tas ir monopolistiskās konkurences tirgus 
no pārdevēju puses un polipsonija no pircēju 
puses. 

skolēnu vecāki pērk privātskolotāju dar-
bu. privātskolotāji konkurē savā starpā un 
piedāvā diferencētu darbu. īsā termiņā short 
run privātskolotāju skaits industrijā fiksēts. 

ilgā termiņā long run privātskolotājiem sa-
mērā brīva izeja un ieeja industrijā, kas uztur 
konkurenci. privātstundu pircēji konkurē ar 
samaksas lielumu. maksājumiem nav starp-
nieku un tas paaugstina tirgus efektivitāti. 
nav valdības intervences. darba produkts ir 
apmācāmo skolnieku zināšanas, prasmes, 
iemaņas, kas orientētas uz to, lai sekmīgi 
noliktu matemātikas gala eksāmenu. Lai sko-
lotāja darbs pārvērstos skolēna zināšanās, 
skolēnam regulāri jāveic patstāvīgi vingrinā-
jumi. privātskolotājs to zina un pieliek pūles, 
lai piespiestu skolēnu domāt un rēķināt pat-
stāvīgi. taisni tas ir grūtākais privātskolotāja 
darbā, jo skolēns var pakļauties, bet var arī 
nepakļauties skolotāja prasībām. vairums 
skolēnu darbam ar privātskolotāju velta pū-
les, jo zina, ka vecāki par privātskolotāja dar-
bu maksā naudu.

produkta kvantitāte un kvalitāte pircēju 
skatījumā ir jo augstāka, jo labāku atzīmi 
skolēns saņem gala eksāmenā. tirgus aģentu 
izturēšanās motīvi ir izprotami un prognozēja-
mi. vērojama tirgus pašregulēšanās.

svarīga loma ir skolotāju informētībai par 
eksāmena prasībām. ja eksāmena uzdevumi 
privātskolotājam zināmi, skolēns eksāmenu 
nokārto teicami. tomēr visumā matemātikas 
gala eksāmena vērtējums ir bez korupcijas 
elementiem un pietiekami objektīvs, par ko 
liecina samērā liels skaits zemu novērtējumu.

nebeidzamu diskusiju objekts pasaulē ir 
jautājums par to, kā jāveido skolu matemā-
tika, lai gatavošanās matemātikas gala eksā-
menam pēc iespējas vairāk attīstītu skolēnu 
matemātiskās spējas. neiedziļinoties smal-
kās niansēs, galvenos vilcienos konstatēsim: 
ja skolēns nav nopircis eksāmena uzdevumus 
pie “Laimas” pulksteņa un bez špikošanas 
patstāvīgi spēj atrisināt dažāda veida mate-
mātikas uzdevumus, tad viņa matemātiskā 
sagatavotība ļauj studēt augstskolā, piem., 
vadībzinību bakalaura akadēmiskajā prog-
rammā. visumā matemātikas privātstundu 
tirgus spēles noteikumi nodrošina efektīvu 
mācīšanas−mācīšanās procesu.
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3. Latvijas augstākās izglītības 
tirgus aģenti un naudas aprite. 
kas, ko, kāpēc un par cik pērk? 
kas, ko, kāpēc un par cik 
pārdod? kas vērtē pērkamā darba 
produkta kvalitāti?

daudz sarežģītāka ir ekonomikas un va-
dībzinību izglītības tirgus struktūra Latvijā.

vai ir maz kas kopīgs galdniekmeistarības 
tirgum samsu valstī, matemātikas privātstun-
du tirgum rīgā ar ekonomikas un vadībzinību 
izglītības tirgu Latvijā? 

kopīgs ir tas, ka par mācīšanu tiek mak-
sāta nauda un katrs no aģentiem dotajos 
apstākļos izvēlas labāko no pieejamajām al-
ternatīvajām stratēģijām. kopīgs arī tas, ka 
zināšanas, prasmes, iemaņas nevar nopirkt 
tieši, tās rodas studenta neatlaidīgas, siste-
mātiskas, patstāvīgās piepūles rezultātā, ja 
studentam ir zināmas dotības. tā ir ļoti sva-
rīga docētāja darba īpatnība, jo, piemēram, 
friziera pakalpojums pārvēršas gala produktā 
bez jebkādiem pakalpojuma pircēja talantiem 
un bez jebkādas pircēja piepūles. docētāja 
darbs var transformēties indivīda izglītības 
kapitālā tikai tad, ja students ir atbilstoši ap-
dāvināts un velta ievērojamas pūles racionāli 
organizētām studijām. 

ekonomikas un vadībzinību tirgum un 
galdniekmeistarības tirgum ir virkne būtisku 
atšķirību, no kurām svarīgākās ir galvenā 
maksātāja specifika un atsvešinātība no pēr-
kamā darba produkta, starpnieku esamība 
naudas maksājumos, produkta sarežģītāks 
saturs un līdz ar to problemātiskāks produkta 
apjoma un kvalitātes vērtējums. spēles no-
teikumi atstāj ietekmi uz aģentu izturēšanos.

tirgus aģenti: budžeta studenti, maksas 
studenti, docētāji, augstskolu rektori, izglītī-
bas ministrs. katram konkrētam aģentam ir 
sava individuālā preferenču sistēma un do-
tajos apstākļos aģents izvēlas savā skatījumā 
labāko alternatīvo stratēģiju. 

īpaša loma izglītības tirgū ir valstij, ko 
pārstāv likumdošanas vara, izpildvara un tie-
su vara. 

kaut arī mikroanalīze kategoriski noraida 
objektu “studenti”, “valsts” personificēšanu, 
tomēr lietosim abstraktu tirgus aģenta apzī-
mējumu — valsts. valsts rīkojas ar nodokļu 
maksātāju naudu, ir galvenais mācību stun-
du pircējs un līdz ar to arī stratēģijas līderis 
izglītības tirgū. 

piezīme. menedžmenta zinātnes skatīju-
mā jēdziens „Latvijas valsts” ir pārlieku iz-
plūdis; tā saukto valsts lēmumu rašanās me-
hānisms un lēmumu kvalitāte stāv tālu ārpus 
menedžmenta zinātnes pamatprasībām. pa-
dziļināti individuālo vērtību un kolektīva pre-
ferenču dialektiku, grupu lēmumu pieņemša-
nas mehānismu pētījuši ekonomikas nobela 
laureāti k. errou (Kenneth J. Arrow), dž. bjū-
hanens (James M. Buchanan)4. komplicēta ir 
arī nacionālas valsts un globalizētās pasaules 
savstarpējo attiecību dialektika. izglītības kā 
cilvēku kapitāla human capital faktora lomu 
pētījis ekonomikas nobela laureāts G. bekers 
(Gary S. Becker)5. tas, kā “Latvijas valsts” 
pieņem lēmumus par izglītības industrijas re-
gulēšanu un zināšanu kapitāla akumulēšanu, 
ir īpaša nonkonformistiska pētījuma mērķis, 
tomēr pētījumam vēl trūkst informācijas.

naudas avots: valsts budžeta nauda — 
tātad nodokļu maksātāju nauda, studentu 
vecāku nauda, kas var būt arī banku kredīta 
nauda.

ražotnes ir augstskolas ar apsildītām un 
apgaismotām auditorijām, datorklasēm, ko-
pētavu, bibliotēkām un skolas vispārējo per-
sonālu. 

institūti (iestādījumi): studentu mājsaim-
niecības, docētāju mājsaimniecības, augst-
skolas, ministrija, Latvijas republika.

vadībzinību akadēmiskās bakalaura prog-
rammas docētāju darbs: studiju kursu lek-
cijas, semināri, konsultācijas, kontroldarbi, 
ieskaites, eksāmeni, kursa darbi, bakalaura 
darbs kā zinātniskā darba mēģinājums. dar-
ba apjomu mēra kontaktstundās. kvalifikā-
cijas radīšanai un uzturēšanai nepieciešams 
sistemātisks darbs, kas netiek tieši mērīts un 
apmaksāts.
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docētāju darba apmaksājamais rezultāts 
definēts mērāmā veidā: nostrādātās kon-
taktstundas un atestēto studentu skaits. do-
cētāju darbs diferencēts atkarībā no kvalifi-
kācijas (asistents, lektors, docents, asociētais 
profesors, profesors).

docētāju darba produkts definēts izplūdu-
šā veidā: ekonomikas un vadībzinātnes stu-
dentu zināšanas, prasmes, iemaņas. medijos 
pastāvīgi lieto terminu “kvalitatīva izglītība”. 

kā notiek docētāju darba pirkšana un 
pārdošana? docētāji iestājas darbā augst-
skolā un slēdz līgumu ar rektoru. algu par 
darbu docētāji saņem no augstskolas, kuru 
pārstāv rektors, kas nav valsts augstskolas 
īpašnieks. augstskolai naudu iedala ministri-
ja, kas naudu saņem no valsts. augstskola 
naudu saņem arī no studentu maksājumiem. 
par augstskolas naudu rektors pērk docētāju 
darbu un uztur ražotni ar vispārējo personālu. 
tādējādi rektors docētājiem par darbu maksā 
valsts naudu, ko samaksājuši nodokļu mak-
sātāji, vai maksas studentu naudu. pasvītro-
sim, ka docētāji saņem maksu par mērāmo 
darba daudzumu. 

no ekonomikas viedokļa ļoti svarīgi, ka 
maksu par padarīto darbu docētāji saņem 
nevis tieši no darba izmantotājiem — stu-
dentiem, bet no valsts ar ministra un rektoru 
starpniecību. rektori un ministrs ir valsts al-
gotas amatpersonas ar savām personīgajām 
preferencēm.

studentu skaits ir pietiekams, lai runātu 
par polipsoniju, taču studenti iedalās trīs gru-
pās:

1) studenti, kuri rektoram maksā par ie-
spēju piedalīties docētāju kontaktstundās;

2) studenti, kuri nemaksā — par tiem 
rektoram budžeta naudu samaksā ministrija;

3) studenti, kuri nemaksā, par tiem rek-
toram budžeta naudu samaksā ministrija, bet 
studenti saņem budžeta naudas dotāciju sti-
pendiju veidā. 

dažos gadījumos ne visi jaunieši, kas to 
ir gribējuši, ir kļuvuši par studentiem. tātad 
potenciālo studentu vidū ir konkurence.

valsts ir galvenais docētāju darba pircējs, 
tāpēc pircēja aspektā nosacīti var runāt par 
monopsoniju ar starpniekiem. augstskolas 
kā izglītības uzņēmumi veido industriju, 
ko var kvalificēt kā oligopoliju. augstskolas 
konkurē savā starpā, vadoties no primārām 
interesēm — uzņemt pietiekamu studentu 
skaitu, lai atbilstoši saņemtu valsts naudu.

docētāju skaits nav liels, pie tam dažādi 
docētāji specializējas dažādās disciplīnās. tā 
kā ievēlēšanas laiks docētāja amatā ir seši 
gadi, tad personas, kas vēlējās kļūt par pa-
sniedzējiem, bet dažādu iemeslu dēļ to nav 
izdarījušas, parasti pārkvalificējas. tādējādi 
īsā termiņā varam runāt par fiksētu profe-
sionālu docētāju grupu, kas ir neviendabīga 
specializācijas un kvalifikācijas ziņā. kvalifi-
kāciju piešķir promocijas padomes. ilgā ter-
miņā jauniem docētājiem iespējams ienākt 
industrijā.

konkurence docētāju starpā rodas tad, 
kad rektors, kurš nav augstskolas īpašnieks 
un rīkojas ar viņam nepiederošu naudu, va-
doties pēc savām subjektīvajām preferen-
cēm, pērk docētāju darbu. 

starpnieki: rektori un ministrs ieņem savu 
posteni noteiktu laiku. teorētiski ministrs iz-
glītības tirgū pārstāv valsti, tomēr ministram 
kā empīriskai realitātei ir sava individuāla 
preferenču sistēma. nereti pirms un pēc mi-
nistra posteņa ieņemšanas ministrs ir augst-
skolas administrators. prakse ir tāda, ka mi-
nistrus politiskie spēki maina samērā bieži. 

no ekonomikas viedokļa svarīgi, ka starp-
niekiem (rektoriem un ministram) skola ne-
pieder, bet tie pilnvaroti normatīvo noteikumu 
ietvaros, vadoties no savām preferencēm, rī-
koties ar valsts vai maksas studentu naudu 
un izvēlēties, kuru docētāju darbu studentu 
mācīšanai pirkt.

acīmredzot, ekonomikas un vadībzinību 
izglītības tirgus nepakļaujas tīrai tirgu klasi-
fikācijai.

ja izglītības tirgu vērtējam ar mikroeko-
nomikas klasiskās teorijas mērauklu un salī-
dzinām, piem., ar galdnieku meistarības tirgu 
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samsu valstī vai matemātikas privātstundu 
tirgu rīgā, tad jākonstatē, ka izglītības tirgus 
ir savdabīgs tirgus ar docētāju darba galveno 
pircēju — valsti un starpniekiem. izglītības 
tirgus noteikti nav perfektās konkurences tir-
gus ar adama smita slavēto neredzamās ro-
kas invisible hand pašregulēšanās potenciālu.

4. Izglītības tirgus aģentu — 
studentu potences un preferences

studentu preferencēm ir liela nozīme iz-
glītības tirgus funkcionēšanā. studenta pre-
ferences nosaka augstskolas izvēli, kad lomu 
spēlē augstskolas novietojums, sadzīves ap-
stākļi, mācību maksas lielums, priekšstati 
par augstskolas akadēmiskā darba līmeni, 
priekšstati par augstskolas absolventu darba 
iespējām un atalgojumu, oreoli un ilūzijas.

mūsu uzmanība koncentrēta uz akadē-
misko darbu un mācīšanas-mācīšanās pro-
cesu.

eksistē populārs mīts, ka studenti kā 
minimumu vēlas iegūt zināšanas, prasmes, 
iemaņas atbilstoši ministrijas izstrādātajam 
profesijas standartam, bet kā maksimumu — 
attīstīt personību. vēl senāks mīts: nav sliktu 
skolnieku, ir slikti skolotāji.

mikroanalīze šādus vispārīgus formulēju-
mus kategoriski noraida, bet analizē empīris-
ku studentu preferences.

skolēni pēc jana amosa komenska (Io-
han-Amos Comenivs, 1592−1670) klasifi-
kācijas ir dažādi gan fiziskā un psiholoģiskā 
tipa, gan prāta spēju nozīmē. objektīvi vērtē-
jot, ne visiem jauniešiem ir pa spēkam iegūt 
akadēmisko izglītību. jans amoss komenskis 
grāmatā “Lielā didaktika” (Didactica Mag-
na)6 konstatēja, ka ir seši iedzimto spēju tipi. 
ir izteiktas un ierobežotas spējas; viegli vei-
dojamas un veidošanai nepakļāvīgas spējas; 
vieni tiecas pēc zināšanām zināšanu dēļ, ci-
tus saista mehānisks darbs. no šiem trejādu 
spēju pāriem rodas sešu veidu savienojumi.

A tips. skolēni ar asu prātu, kuri tiecas 
pēc zināšanām un ir viegli veidojami. viņi 
ir pārāki par citiem un uzrāda īpašas spējas 

nodarbībās. šiem skolēniem nekā nevajag, 
izņemot to, lai viņus apgādātu ar zināšanām; 
viņi aug paši kā dižciltīgi augi. 

b tips. skolēni ar asu prātu, kuri ir gau-
sāki, taču paklausīgi. viņiem vajadzīga tikai 
paskubināšana.

c tips. skolēni ar asu prātu un tieksmi 
pēc zināšanām, tikai viņi ir neapvaldīti un ie-
tiepīgi. ja šos skolēnus attiecīgi audzina, no 
viņiem parasti izveidojas diži cilvēki.

D tips. mācībās paklausīgi un zinātkā-
ri, bet gausi un kūtri skolēni. viņi var sekot 
priekšgalā ejošajiem. kaut arī šie bērni mērķi 
sasniegs vēlāk, tomēr viņi būs izturīgāki, tā-
pat kā tas notiek ar pēdējiem augļiem. šie 
skolēni pa lielākai daļai ir sīkstāki nekā ap-
dāvinātie un, ja kaut ko ir apguvuši, tad tik 
viegli to neaizmirst. 

E tips. aprobežoti un turklāt vienaldzīgi, 
kūtri skolēni.

f tips. aprobežoti skolēni ar izkropļotu un 
ļaunu dabu, viņu stāvoklis lielākoties ir bez-
cerīgs.

turpmāk lietosim šo j. a. komenska doto 
klasifikāciju un pārnesīsim to arī uz studen-
tiem.

ko vēlas a un b tipa studenti? studenti 
ar asu prātu, kuri tiecas pēc zināšanām un 
ir viegli veidojami, un studenti ar asu prātu, 
kuri ir gausāki, taču paklausīgi, kā likums, 
vēlas iegūt starptautiskiem standartiem atbil-
stošu vadībzinību izglītību, kas dotu iespēju 
strādāt labi apmaksātu prestižu darbu un 
turpināt izglītību. a un b tipa studenti no-
vērtē gudrību un tiem rodas labs kontakts ar 
augsti kvalificētiem pasniedzējiem, kuri arī 
savā laikā bijuši a vai b tipa studenti. a un 
b tipa studenti spēj koncentrēties un patstā-
vīgi studēt. tomēr studenti nespēj salīdzināt, 
piem., divus operāciju pētīšanas kursus, jo 
viņi ar šo zinātni saskaras pirmo reizi. tāpēc 
iespējams, ka a, b studenti augsti novērtē 
vāju operāciju pētīšanas kursu, ko pasniedz 
atraktīvs docents, nenojaušot, ka būtībā viņi 
tiek apzagti, jo nesaņem pilnvērtīgu menedž-
menta zinātnes kursu.
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c tipa studenti ir apveltīti ar asu prātu un 
tieksmi pēc zināšanām, tikai viņi ir neapval-
dīti un ietiepīgi. katrs pieredzējis docētājs uz-
reiz atpazīst šāda tipa studentus. tie novērtē 
gudrību, bet tiem nerodas labs kontakts ar 
pasniedzējiem. toties c tipa studentiem pa-
tīk pamācīt docētājus, kā vajadzētu iztirzāt 
to vai citu vielu. ja vien c students nav pār-
lieku ietiepīgs un spēj sistemātiski mācīties, 
docētāji, apelējot pie studenta godkārības, 
var panākt labu rezultātu un tad pēc gadiem 
docētājs no šāda studenta saņem pateicības 
vēstuli. 

d tipa studenti ir mācībās paklausīgi 
un zinātkāri, bet gausi un kūtri. pasniedzē-
jam vajag daudz enerģijas, lai stimulētu šos 
studentus aktīvam patstāvīgam darbam. d 
studenti kūtruma pēc nevēlas pilnvērtīgu, 
bet grūtu menedžmenta zinātnes kursu, un 
labprātāk izvēlas primitīvu kursu, lai būtu 
vieglāk nokārtot eksāmenu un saņemt labu 
atzīmi.

objektīvas grūtības docētājiem rodas ar e 
tipa studentiem — aprobežotiem un turklāt 
vienaldzīgiem, kūtriem studentiem. nepār-
varamas grūtības rada f tipa studenti, kas ir 
aprobežoti, ar izkropļotu un ļaunu dabu, jo 
viņu stāvoklis lielākoties ir bezcerīgs.

ieguldīt pūles studijās e, f studenti nevē-
las. e, f tipa studentiem ar mācībām saistās 
negatīvas asociācijas, jo savā līdzšinējā mūžā 
viņi nav varējuši saprast mācību vielu un pat-
stāvīgi veikt uzdotos darbus. Likumsakarīgi, 
ka tiem ir zudusi mācīšanās motivācija. vai-
rumā gadījumu mācīšanās e un f studentiem 
izraisa nepatiku, tāpēc tie bieži kavē nodarbī-
bas vai arī nodarbībās sēž pēdējās rindās un 
trokšņo. tomēr bez piepūles valsts diplomu 
par bakalaura grādu vadībzinībās e, f stu-
denti gribētu saņemt, jo to vēlas viņu vecāki. 

autors mācību procesa ietvaros daudzu 
gadu garumā veicis dokumentētus testus, lai 
objektīvi vērtētu dažāda līmeņa studentu do-
māšanas potenciālu.

5. Izglītības tirgus kā spēle. 
Štakelberga-Neša līdzsvars,  
ja neeksistē objektīvs studentu 
zināšanu audits

izglītības institūta funkcionēšanu valstī 
var modelēt kā spēli, kurā stratēģijas līderis 
ir galvenais maksātājs — valsts. eksistē di-
vas alternatīvas valsts stratēģijas attiecībā uz 
studentu reālo (auditējamo) zināšanu, pras-
mju un iemaņu kvantitātes un kvalitātes vēr-
tēšanu, ko turpmāk sauksim īsi par studentu 
zināšanu vērtēšanu jeb zināšanu auditu.

pirmā stratēģija: augstskolas studentu 
zināšanu vērtēšanu valsts deleģē šīs pašas 
augstskolas docētājiem un rektoram. vispārī-
gu studentu zināšanu vērtēšanas pārraudzību 
deleģē ministram. augstskolu finansējums 
netiek saistīts ar interaktīvā mācīšanas-mā-
cīšanās procesa auditējamiem rezultātiem. 
šajā gadījumā izglītības produkti saskaņā 
ar marketingā pieņemto klasifikāciju ir uzti-
cēšanās preces credence goods, товары на 
доверии.

otrā statēģija: augstskolu studentu zinā-
šanu vērtēšanai valsts pieaicina ārpus sistē-
mas esošus ekspertus, piem., augsti kvalifi-
cētus, prasīgus un neuzpērkamus vācijas un 
norvēģijas profesorus. pie tam valsts paziņo 
izglītības tirgus aģentiem, ka augstskolu fi-
nansējums tiek saistīts ar docētāju darba 
produkta kvantitāti un kvalitāti. šajā gadīju-
mā izglītības produkti ir meklējamās preces 
search goods, разыскиваемые товары.

valsts var izvēlēties pirmo vai otro stra-
tēģiju. reaģējot uz to, sekotāji — izglītības 
spēles dalībnieki (docētāji, studenti, starp-
nieki — rektori un ministrs) katrs saskaņā 
ar savām preferencēm un iespējām izvēlas 
savā individuālā skatījumā labāko stratēģi-
ju. kad sekotāji rīkojas saskaņā ar izvēlēto 
stratēģiju, iestājas situācija un katrs spēlētājs 
saņem vinnestu — derīgumu, ko ekonomikas 
cilvēkiem homo economicus mēra ar naudas 
daudzumu. atkarībā no valsts izvēlētās stra-
tēģijas, sekotāju spēlē iestājas tāds vai citāds 
neša līdzsvars. kopumā līdzsvaru izglītības 
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tirgū klasificējam kā štakelberga-neša līdz-
svaru. 

modelēsim spēles norisi ar nosacītas, bet 
labi atpazīstamas stilizētas situācijas palī-
dzību.

pieņemsim, ka docents bērzs iecerējis 
savu priekšmetu, piem., menedžmenta zināt-
ni veidot pēc mācību grāmatām, ko par bāzes 
tekstiem izvēlējušās 500 pasaules universitā-
tes. pieņemsim tālāk, ka 20 studenti no 50 
eksāmenu sekmīgi nolikt nespēj pat ar trešo 
piegājienu. docētāju bērzu satrauc dilemma:
a)  vai nav noziegums pret valsti, ja viņš stu-

dentiem, kuru zināšanas vērtējamas ar  
2 (ļoti vāji) vai 3 (vāji), nepelnīti izliek at-
zīmi 4 (gandrīz viduvēji)?

b)  ko teiks studenti, kolēģi, rektors un mi-
nistrs, ja viņš studentiem, kuru zināšanas 
vērtējamas ar 2 vai 3, neizliek atzīmi 4?
kura alternatīva studentiem, docentam 

bērzam, rektoram, ministram patīk labāk:
a)  bērzs stūrgalvīgi turpina principiālo līniju 

un tad šie studenti jāatskaita;
b)  bērzs šiem studentiem ieliek atzīmi 4. 

atbilde atkarīga no tā, kādu stratēģiju iz-
vēlas stratēģijas līderis — valsts.

esam nonākuši pie pētījuma kulmināci-
jas. savā ilgajā docētāja darbā ne reizi nees-
mu sastapies ar augstskolu darba produkta 
kvantitātes un kvalitātes ārēju auditu, kas 
liktu docētājiem un administrācijai satrauk-
ties: ko labu esam studentiem iemācījuši, 
par ko esam saņēmuši algas? augstskolas ir 
sava veida slēgtās zonas, ko administrācija 
pārvērš par privātbodītēm. rektoru kā izglītī-
bas tirgus starpnieku suverenitāte ir pārspīlē-
ta. nevienu reizi ekonomikas un vadībzinību 
studentu reālo zināšanu vērtēšanai valsts 
nav izmantojusi ārpus Latvijas izglītības sis-
tēmas esošus ekspertus. valsts izvēlas pirmo 
stratēģiju, un asimetriskā informācija pakā-
peniski degradē izglītības tirgu. cilvēki bur-
tiski apsmej tā saukto “programmu akreditā-
ciju” — apdrukātu papīru dāsni apmaksātu 
pārcilāšanu. studentu zināšanu apjoms un 
kvalitāte ir pilnīgi ārpus jebkādas objektīvas 

kontroles. pārspīlētas tolerances dēļ atbildī-
gās amatpersonas izliekas ticam: ja docē-
tājs, piem., loģistikā ir studentam ielicis atzī-
mi 9, tas nozīmē, ka students loģistiku zina 
teicami. vies profesoram no vācijas pietiek ar 
pusstundu, lai pārbaudītu studenta zināša-
nas loģistikā pēc viņu standartiem. izrādās, 
ka studenta zināšanas loģistikā apjoma un 
kvalitātes ziņā ir nožēlojamas — novērtēja-
mas ar atzīmi 2.

Latvijā izplatīts uzskats, kas pats ir vā-
jas izglītības rezultāts: jo labākas atzīmes, 
jo labāki studenti, labāks pasniedzējs, la-
bāka augstskola, labāka ministrija. visiem 
labāk, ja eksāmens skaitās nokārtots. vie-
nīgais šķērslis — bērza kunga sirdsapziņa, 
bet mēs vienojāmies, ka bērzs ir ekonomikas 
cilvēks, kam rūp divas lietas: maksa par dar-
bu un sods par neadekvātu zināšanu vērtē-
šanu. Lai pavisam droši izvairītos no soda, 
docētājs bērzs eksāmenā uzdod ļoti vieglus 
jautājumus vai arī liek rakstīt “referātus” un 
iztiek bez eksāmena. vairums e, f studentu 
saņem atzīmes 4 vai 5. nākošajā akadēmis-
kajā gadā bērzs sava kursa teorētisko līmeni 
pazemina, jo kāda jēga mocīt studentus un 
mocīties pašam. jautājums par studentu zi-
nāšanu atbilstības augstiem starptautiskiem 
standartiem objektīvu auditu dienas kārtībā 
nav vispār.

modelēsim spēles vienu aktu ar nosacī-
jumu, ka stratēģijas līderis — valsts izvēlas 
pirmo stratēģiju, proti, studentu zināšanu 
vērtēšanu deleģē šīs pašas augstskolas do-
cētājiem un rektoram. tirgus aģenti valsts 
stratēģiju pieņem kā dotu un, vadoties no 
savām individuālajām preferencēm, izvēlas 
dotajos apstākļos savā skatījumā labākās 
stratēģijas. 

1) ja rektors aicinātu docentu bērzu uz-
stādīt augstus starptautiskus standartus un 
eksaminēt pēc patiesības, tad augstskola 
zaudētu studentus un izputētu. plašā admi-
nistrācija un arī daļa akadēmiskā personāla 
paliktu bez darba. rektors to nevēlas, tāpēc 
viņš ir neapmierināts, ka docenta bērza eksā-
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menā izkrituši daudzi studenti. bez tam rak-
sturīgi, ka administratori, 40 stundu darba 
nedēļas ietvaros pildot divu, trīs vai pat četru 
pilnu amatu vietu pienākumus, paši nespēj 
pilnvērtīgi uzturēt savu akadēmisko kvalifikā-
ciju un tāpēc ir vieni no pirmajiem, kas atsa-
kās no augstiem starptautiskiem standartiem 
savās disciplīnās, un atrod tam tādu vai citā-
du pamatojumu. 

sarunā ar docentu bērzu rektors saka: 
“tev, bērza kungs, ir taisnība, bet ...”

2) ja ministrs neliekuļoti aicinātu rektoru 
nezaudēt prasīgumu un laiku pa laikam veik-
tu objektīvu augstskolas studentu zināšanu 
auditu, tad sarastos ļoti daudz nesekmīgu 
studentu. dažas augstskolas nevarētu pastā-
vēt un politiskā opozīcija ministru kvalificētu 
kā mazspējīgu, ministram nāktos demisio-
nēt. ja augstskolās sekmība augsta, katram 
skaidrs, ka ministrs labi strādā. rektors zina 
ministra attieksmi: objektīva studentu zināša-
nu pārbaude nenotiks, jo citādi nesmukums 
izies uz āru. 

3) ministrs spēlē pārstāv galveno mak-
sātāju — valsti, tomēr arī ministrs naudu 
saņem no valsts kā starpnieks produkta pār-
došanā. iznāk, ka izglītības tirgū pārdodamā 
produkta kvantitāti un kvalitāti vērtē nevis 
tas, kurš maksā, bet tas, kurš par produktu 
saņem naudu. tieši šī ar tirgus principiem 
nesavienojamā prakse ved pie tā, ka ilgā ter-
miņā izglītības līmenis likumsakarīgi pazemi-
nās un arvien katastrofālāk valstī izpaužas 
izglītības līmeņa pazemināšanās daudzpusī-
gās sekas.

4) docents bērzs ir pieredzējis pasnie-
dzējs un zina rektora un ministra preferen-
ces. ja bērzs ietieptos un neliktu šiem 20 
studentiem apmierinošu atzīmi, tad viņam 
klātos slikti, jo visiem kļūtu skaidrs, ka bērzs 
ir vājš pedagogs, kurš neprot atrast kontaktu 
ar studentiem, neprot iemācīt un varbūt pat 
nepietiekami pārzina savu priekšmetu. bērzs 
nevēlas zaudēt darbu un, laužot savu sirdsap-
ziņu, samierinās ar e, f studentu vājajām zi-
nāšanām, izliek atzīmes 4, 5, pazemina stu-

diju kursa teorētisko līmeni, mazina prasības, 
un viss ir mierīgi. docentam bērzam labi: 
augsts reitings — kvalificēts mācību spēks, 
labs pedagogs, saticīgs kolēģis un augstsko-
las patriots, jo izprot izdzīvošanas skarbo 
realitāti. no valsts soda docents bērzs nebai-
dās, jo ilggadīga pieredze liecina, ka izglītības 
produkta patieso kvantitāti un kvalitāti valsts 
augstskolās nepārbauda.

5) vai e, f studenti jebkad domājuši 
par patiesām akadēmiskām zināšanām? ja 
docents bērzs stūrgalvīgi censtos saglabāt 
augstus standartus, šiem studentiem būtu 
jāsamierinās ar vidējo profesionālo izglītību 
un tie nevarētu kļūt par zinātņu maģistriem. 
tas studentu vecākus ļoti apbēdinātu. daudz 
patīkamāk ir domāt, ka esam a, b studenti, 
gandrīz vai teicamnieki. 

6) ja docents bērzs censtos saglabāt 
augstus standartus, bet viņa kolēģi ietu pa 
vieglāko ceļu, tad c, d, e, f tipa studentiem 
docenta bērza skaidrojums liktos sarežģīts un 
gatavošanās eksāmenam sagādātu mokas. 
bērza reitings studentu organizētās aptaujās 
būtu zems, kas rektoram atvieglotu docenta 
bērza godprātības pārvarēšanu.

7) apdāvinātie a, b tipa studenti saņem 
augstus novērtējumus, saņem stipendiju un 
jūtas kā izcilnieki. viņiem nav atskaites sis-
tēmas, tāpēc viņi pat nenojauš, ka, mācoties 
kopā ar e, f studentiem, īstenībā tiek apzag-
ti. e, f tipa studiju biedri sagrauj intelekta 
potenciālu tiem studentiem, kuriem šis po-
tenciāls vēl ir. sporta treneris, nebaidoties no 
pārmetumiem nepietiekamā politkorektumā, 
nekad neliek vienā treniņgrupā spēcīgus at-
lētus kopā ar vājiniekiem. izglītības organiza-
tori izliekas nesaprotam, ka arī akadēmiskā 
priekšmeta studiju grupā nedrīkst likt kopā 
akadēmiskus atlētus ar vājiniekiem. skaidri 
jāapzinās skarbā īstenība: patiesa akadēmis-
kā izglītība pieejama a, b, c tipa skolēniem 
intensīvu sistemātisku studiju rezultātā un 
nav pieejama e, f tipa skolēniem.

doto līdzsvaru kvalificējam kā nosacīto 
štakelberga-neša līdzsvaru, kad stratēģijas  
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līderis — valsts — izvēlas pirmo stratēģiju. 
kādas sociālekonomiskas sekas tas rada? 

saskaņā ar vadības aksiomu bez produk-
ta kvantitātes un kvalitātes ārējas kontroles 
katra organizācija agrāk vai vēlāk sāk stag-
nēt, jo paļauties uz ekonomikas aģentu goda-
prātu no liberālisma un operāciju pētīšanas 
redzes punkta ir naivi. izglītības produktu, 
ja nav ārēja zināšanu audita, marketingā 
pieskaita pie uzticēšanās precēm credence 
goods, товары на доверии. uzticēšanās pre-
ce ir prece, kuras kvalitāte nav tieši novērtē-
jama. preces kvalitāte saistīta ar ražošanas 
izmaksām: jo zemāka kvalitāte, jo zemākas 
vidējās izmaksas. ja ražotājs nedod garanti-
ju preces kvalitātei un nevar tikt sodīts par 
nekvalitatīvu preci, tad ražotājam ir spēcīgs 
stimuls pazemināt preces kvalitāti līdz mini-
mālam iespējamam līmenim, jo tirgus cena 
nereaģē uz latentu kvalitātes trūkumu. tā-
dējādi uzticēšanās preču tirgū ir iemiesotas 
slēptās briesmas jeb morālais risks (moral 
hazard), ko pircējam rada ražotājs. nobela 
laureāts ekonomikā džordžs akerlofs (George 
Akerlof) ar modeļa „plūmju un citronu tirgus” 
palīdzību izskaidroja asimetriskās informāci-
jas destruktīvo lomu tirgū7.

ļaunās sekas pieaug lavīnveidīgi. scenā-
rija turpinājumā kādreizējie e, f skolēni kļūst 
diplomēti speciālisti ar augstāko izglītību, pat 
tad, ja neapmeklē nodarbības, bet raksta vai 
nokopē “referātus”. daudzajiem augstskolu 
absolventiem raksturīgs hipertrofēti augsts 
pašnovērtējums un tanī pašā laikā šokējoši 
zems auditējamu zināšanu apjoms. formāli 
izglītības produkts ir valsts dokuments par 
augstāko izglītību — diploms, kas apliecina, 
ka tā īpašnieks ieguvis noteiktu kvalifikāciju. 
daudzreiz simbola — diploma eksistence vien 
nodrošina algas pieaugumu tā īpašniekam vai 
ļauj ieņemt labāku darba vietu, tāpēc vilto-
ti vai īsti nopirkti diplomi visās zemēs visos 
laikos ir iecienīta kriminālprece. privātajām 
augstskolām rodas vilinājums gluži vienkārši 
pārdot valsts diplomus par augstāko izglītī-
bu. Lai piesaistītu vairāk maksas studentus, 

odiozākās augstskolas atklāti signalizē par 
garantētu iespēju tikt pie diploma. ir radušās 
promocijas padomes, kas maksas doktoran-
tiem dāsni piešķir (pārdod?) administrēšanas 
doktora grādus. esmu gatavs ņemt dalību ju-
ridiskās procesuālās darbībās, ja tādas tiktu 
uzsāktas. 

kādreizējie e, f prot iekļūt koalīcijās un 
iekārtoties amatos pat labāk par a, b. atbildī-
gos amatos kādreizējie e, f pieņem atbildīgus 
lēmumus, kuru negatīvās sekas Latvijas tau-
tai latos mērāmas ar astoņu ciparu skaitļiem. 
drīz vien e, f pabeidz maģistrantūru, kļūst 
par pasniedzējiem un sākas jauns izglītības 
degradācijas spirāles aplis. Grupa īpaši racio-
nālu darboņu panāca, ka doktora darbus var 
aizstāvēt specialitātē “vadībzinības” un radīja 
sev ienesīgu inovatīvu nišu. Gudri izdomāja, 
ka vadzinībām nevajag ekonomikas zināša-
nas, jo tās prasītu doktorantu pārcilvēcīgu 
piepūli. toties dokumentos gan rakstīs “eko-
nomikas doktors”, nevis neeksistējošs “vadīb- 
zinību doktors”. Dr. oec. taču skan daudz 
cēlāk, jo pretendē uz gudrību, un ekonomi-
kas doktori Latvijai vajadzīgi, tāpēc vieglāk 
dabūt darbu. inovatīvās idejas iniciatori savā 
nišā desmit gados saražojuši veselu lērumu 
šādu viltus ekonomikas doktoru, kas īstenī-
bā ir tā saucamie neeksistējošie vadībzinību 
doktori vai administrēšanas doktori un paši 
godīgi atzīst, ka nemaz nezina ekonomiku, 
bet ļoti grib strādāt par vadītājiem un mācīt 
studentiem ekonomiku. rezultāts ir likumsa-
karīgs un objektīvi novērtējams ar testiem: 
vadībzinību doktoranti nespēj atrisināt 6. kla-
ses tekstiņu par annu un mariju, kas kaplē 
cukurbiešu lauku. tomēr ne augstākās izglī-
tības padomē, ne izglītības un zinātnes mi-
nistrijā neviens nevēlas šadu testu rezultātus 
pat apskatīt. man pierādījumu sacītajam ir tik 
daudz, ka pašu pārņem izmisums. 

sociālekonomisko vidi degradējošas neša 
un štakelberga līdzsvara situācijas ir ļoti 
grūti pārvaramas, tās ievelk spēlētājus kā 
akacis un, jo ilgāk pastāv, jo stingrāk satur. 
vērtējot studentu zināšanas, vienlaicīgi tiek 
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vērtēts rektoru un ministra darbs, tāpēc au-
ditam jābūt ārējam attiecībā pret augstskolu 
un ministriju. ja auditu organizēs rektori vai 
ministrs, rezultāti būs rožaini ar nelielu paš-
kritikas piekrāsu. tieši te arī izpaužas neša 
līdzsvara dramatiskā jēga. jāsaprot, ka līdz-
svars sevi atražo un sistēmas iekšējie spē-
ki nespēj izvest sistēmu no neša līdzsvara. 
vairums izglītības tirgus spēlētāju pārmaiņas 
nevēlas un pārmaiņām pretosies, jo var zau-
dēt pašlabumu. pilnīgā saskaņā ar teoriju va-
ram novērot, ka ideju par studentu zināšanu 
auditu daudzi izglītības administratori uztver 
kā personīgu apvainojumu. priekšlikumam, 
ka vēlama studentu zināšanu objektīva vēr-
tēšana pēc augstiem starptautiskiem kritē-
rijiem, no visām pusēm sekos daudzveidīgi 
uzbrukumi un nebeidzamas atrunas, ka tas 
neesot iespējams. kas vēl nebūs, kāds te grib 
pārbaudīt mūsu darba rezultātus! pārbaudiet 
bibliotēku, programmas un citus papīrus, da-
toru skaitu un auditoriju apgaismojumu, bet 
neuzdrošinieties ķerties klāt patiesajām stu-
dentu zināšanām!

katrā augstskolā ir atsevišķi docētāji, kas 
asi izjūt Latvijas tautsaimniecības un izglītī-
bas totālo degradāciju, melus un liekulību, 
sāpīgi pārdzīvo to un kaunas par to. reizē 
ar izglītības nozagšanu ir nozagtas arī talan-
tīgo docētāju pilnvērtīga darba un pašreali-
zēšanās iespējas. augstskolu ētikas kodeksi 
paredzēti, lai piespiestu šos docētājus klusēt 
par novērotiem pārkāpumiem: iekšēja kritika 
tiek pilnībā ignorēta, ārpusē atbalstu meklēt 
skaitās neētiski. šie cilvēki ir pamats, uz ko 
nepieciešams balstīties, ieviešot studentu zi-
nāšanu auditu; viņi nebaidās konkurences, 
bet ir ieienteresēti parādīt savu kompetenci.

parasti nav iespējams noteikt negatīvo 
tendenču sākumu. katrs atsevišķs spēlētājs 
nav vainojams neša līdzsvara situācijas pa-
stāvēšanā. Ņemot vērā lietu objektīvos ap- 
stākļus, katrs spēlētājs saka: “es daru, kā 
man ir labāk, jo neesmu sev ienaidnieks. ja 
es darīšu citādi, bet pārējie turpinās darīt pa 
vecam, man klāsies sliktāk.” pat cildenu no-

domu vadītie valstsvīri konstatē, ka viss ne-
gatīvais savstarpēji saistīts un iestājies sava 
veida apburtais loks, no kura izkļūt liekas ne-
iespējami. un ministre tatjana koķe spēj tikai 
konstatēt, ka vainīga ir sistēma, bet pasaules 
bankas eksperti izmērīt apkaunojoši augsto 
Latvijas valsts nozagšanas indeksu.

6. Izglītība kā nācijas 
sociālekonomiskais 
pašaizsardzības filtrs

vairākumā eiropas valstu akadēmiskās 
izglītības uzdevums ir atlasīt eliti valsts un 
uzņēmumu pārvaldei, pētniecībai, docēšanai 
universitātēs. tāpēc spējīgākie jaunieši izvē-
las akadēmisko izglītību. “eiropā prestižas 
akadēmiskas zināšanas un augsta teorētiskā 
kvalifikācija joprojām ir vislabākā ceļazīme 
darba iegūšanai. tā ir kļuvusi gandrīz vai par 
absolūtu atskaites punktu kompetences iz-
vērtēšanai,” sacīts eiropas komisijas baltajā 
grāmatā “mācīšana un mācīšanās - ceļš uz 
izglītotu sabiedrību”8. studiju procesā uzma-
nību nepieciešams koncentrēt uz vispusīgu 
nenovecojošu zināšanu apguvi ar mērķi sace-
mentēt plašu fundamentālo zināšanu pamatu 
— tēzauru, kas sekmē asociatīvo domāšanu 
un atmiņu. fundamentālas zināšanas dod 
iespēju mācīties visu mūžu, sekmīgi pārkva-
lificēties atbilstoši darba tirgus prasībām. 
patstāvīga izglītota personība spēj interpretēt 
informāciju, aizsargāties pret manipulāci-
ju, kritizēt. svarīgi ir, cik attīstīts ir studenta 
prāts un cik daudz no fundamentālām cilvē-
ces kultūras pamatatziņām viņš apguvis. 

skaidri jāapzinās skarbā patiesība: patie-
sa akadēmiskā izglītība pieejama a, b, c tipa 
skolēniem un, vispārīgi runājot, nav pieejama 
e, f tipa pārstāvjiem. studentu grupas vien-
dabīgums ir mācīšanas un mācīšanās efekti-
vitātes nepieciešams nosacījums. Lai nezustu 
kontakts ar auditoriju, docētājs automātiski 
orientējas uz apmēram 60% klausītāju. paš-
reizējā prakse ir tāda, ka katrā grupā ir a, 
b, c tipa “budžeta studenti”, kas izturējuši 
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lielu konkursu un ir motivēti mācīties, un ir 
arī e, f tipa “maksas studenti”. mācīšanas 
un mācīšanās efektivitāte neglābjami zūd, ja 
studentu grupa ir tik neviendabīga. ekspe-
rimentāli pierādīts: ja cilvēkbērns aug kopā 
ar pērtiķbērnu, tad nevis pērtiķēns mācās no 
cilvēka, bet diemžēl cilvēkbērns daudz ko aiz-
gūst no pērtiķēna. ja dārznieks neravē dārzu, 
nezāles uzvar kultūraugus. slikta sociālā vide 
degradē personību. šķiet, ka Latvijas pedago-
ģijas administratori nesaprot, ka d, e, f tipa 
klasesbiedri sagrauj intelekta potenciālu tiem 
skolēniem, kuriem šis potenciāls vēl ir. 

izglītības burbuļošana (būtībā latenta ko-
rupcija), kas paspējusi noritēt vairākos ciklos 
un piepildījusi sociāli ekonomisko telpu ar 
noziedzīgi zemas kvalifikācijas bakalauriem, 
maģistriem, doktoriem, ir viens no vissvarī-
gākajiem faktoriem, kas Latviju nostāda tik 
nožēlojamā stāvoklī un sociālekonomiskās 
sfēras atveseļošanu padara gandrīz neiespē-
jamu. birokrātiskā subkultūra radījusi sav-
dabīgu „muldēšanas stilu” un turpina ģene-
rēt aplamus, bezsistēmas un netālredzīgus 
vadības lēmumus, atstājot Latviju eiropas 
savienības lejasgalā. visi, kas sevi ciena, 
runā par pievienoto vērtību, neizprotot dotā 
jēdziena ekonomisko nozīmi. iedomāsimies, 
piem., ka frīdrihs haijeks (Friedrich Hayek) 
izlasa daudzos izglītības reformu plānus un 
augstskolu ranžēšanas formuliņas! vai tiešām 
Latvijas administrēšanas doktoriem ir par 
grūtu pastudēt izcilo ekonomistu darbus un 
saprast, ko nozīmē gudra doma? 

Londonas ekonomikas skolas eksdirek-
tors sers ralfs dārendorfs (Ralf Dahrendorf) 
portālā Project Syndicate rakstīja, ka izglī-
tības sistēmas, kurās puse katras paaudzes 
jauniešu cenšas iegūt augstāko izglītību, nav 
piemērotas, lai apmierinātu 21. gs. prasības. 
daudziem darbiem nav nepieciešama augstā-
kā izglītība, it īpaši pakalpojumu sektorā. vēl 
vairāk darba vietu ir kaut kur pa vidu. tāpēc 
elastīga daudzveidīgu mācību iestāžu sistēma 
ir ieteicamāka par to, kas dod katram otra-
jam studentam zinātnisku grādu. angļu lords 

Rees William Mogg (The Times redaktors, 
BBC padomes vicepriekšsēdētājs, Kissinger 
Associates līdzdibinātājs un britu puses di-
rektors, margaretes tečeres bijušais padom-
nieks) rakstīja: “viss atkarīgs no elites —  
nākotnes britānijā izglītībai jākoncentrējas uz 
augstākajiem pieciem procentiem iedzīvotā-
ju, no kuru panākumiem būsim atkarīgi mēs 
visi. [..] reibinošas iespējas rodas izglītības 
politikā, lai gan pašlaik tās var šķist nemūs-
dienīgas. 20. gs. valdīja uzskats, ka masvei-
da ražošanas nodrošināšanai nepieciešama 
masu izglītība. 21. gs. prasīs likt lielāku 
uzsvaru augstākai prasmei un spējīgākajiem 
studentiem. starptautiskās konkurences ap-
stākļos varbūt 5% iedzīvotāju nodrošinās 
80% nacionālā ienākuma.”

Latvijai vajadzīga izglītoto cilvēku elite. 
nejēdzīgā nivelēšana ir dekadences štakel-
berga-neša līdzsvara izraisīta nacionāla ne-
laime. Zināšanu audits automātiski nodroši-
nās skolnieku un studentu separāciju. tas, 
ka Latvijas augstskolas a, b tipa studentiem 
nedod iespēju attīstīties pilnā mērā un efektī-
vi akumulēt savu izglītības kapitālu, būtībā ir 
apdāvināto jauniešu cilvēktiesību pārkāpums.

7. Štakelberga-Neša līdzsvars, 
ja eksistē objektīvs studentu 
zināšanu audits

izglītības produkta kvalitāte ir jāpārbau-
da tam, kas maksā par produktu. altruisms 
līdzīgi labām manierēm tiek, protams, augstu 
vērtēts, tomēr nav, tā sacīt, pats par sevi sa-
protams. ja produkta kvalitāti pārbauda tikai 
pats ražotājs un maksātājs paļaujas tikai uz 
ražotāja sacīto, ekonomikā to sauc par plān-
prātību. harvardas biznesa skolā ekonomis-
tus māca brīdinoši riet, ja tie redz sociāli no-
zīmīgu pasākumu, kura efektivitāte atkarīga 
no “mīlestības”. to pašu pauž krievu tautas 
sakāmvārds “Доверяй, но проверяй”. Galve-
najam maksātājam un stratēģijas līderim — 
valstij jāmaina stratēģija attiecībā uz studen-
tu zināšanu, prasmju un iemaņu kvantitātes 
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un kvalitātes vērtēšanu. jāatsakās no gadu 
desmitiem izmantotās pirmās stratēģijas, 
kad augstskolas studentu zināšanu vērtēšanu 
valsts deleģē šīs pašas augstskolas docētājiem 
un rektoram, bet vispārīgu pārraudzību —  
ministram. jāizvēlas otrā statēģija, kas pa-
redz, ka Latvijas augstskolu studentu zinā-
šanu auditam tiek pieaicināti ārpus sistēmas 
esoši eksperti — augsti kvalificēti, prasīgi un 
neuzpērkami profesori. pie tam valsts pub-
liski deklarē, ka augstskolu finansējums tiek 
saistīts ar docētāju darba produkta kvalitāti, 
ko nosaka ārējs objektīvs audits pēc starptau-
tiskiem standartiem. 

īpaši rūpīgi nepieciešams auditēt maģis-
trantu un doktorantu reālās zināšanas.

arī privāto augstskolu darba rezultāti 
nedrīkst palikt ārpus kontroles. Lai nekom-
promitētu valsts diplomus, jāauditē privāto 
augstskolu abiturientu zināšanas vai arī jāļauj 
privāto augstskolu rektoriem emitēt savus 
īpašus diplomus, par ko valsts nenes atbil-
dību.

ar ārēju auditu panāk risku internalizā-
ciju - tādu noteikumu iestrādāšanu pirkša-
nas-pārdošanas darījumā, kas ļauj uzkraut 
vainīgajai pusei vismaz daļu no asimetrijas 
radītajām negatīvajām sekām. ārējs audits 
nodrošina informācijas asimetrijas samazinā-
šanu, jo audita rezultāti ir publiski ekspertu 
vērtējumi un uzlūkojami kā sava veida sig-
nalizēšana.

regulārs audits liek pārdevējam un pircē-
jam ņemt vērā, ka informācijas slēpšanai būs 
negatīvas sekas nākamajos darījumos.

modelēsim spēles aktus ar nosacījumu, 
ka stratēģijas līderis — valsts izvēlas otro 
stratēģiju, proti, docētāju darba produk-
ta kvantitātes un kvalitātes vērtēšanu uztic 
ārējiem ekspertiem un maksu par docētāju 
darbu saista ar produkta audita rezultātiem.

sākumā izglītības tirgus aģenti netic, ka 
valsts stratēģija ir kardināli mainījusies. “pa-
runās, parunās, bet viss paliks pa vecam,” 
spriež pieredzes bagātie izglītības tirgus spē-
lētāji.

pieņemsim tomēr, ka valstij ir pietiekama 
politiskā griba un patiešām īstenībā notiek 
Latvijā pirmais objektīvais studentu, maģis-
trantu un doktorantu zināšanu audits, vēr-
tējot izglītības produktu pēc starptautiskiem 
standartiem. ar pilnu atbildību apgalvoju, ka 
rezultāti būs šokējoši. par to liecina didaktis-
kie eksperimenti, kas ir dokumentēti. daudzi 
diplomēti vadībzinību bakalauri nespēj izrē-
ķināt 4. klases uzdevumus par ekonomisku 
tematiku. 

pieņemsim teorētiski, ka valstij pietiek 
politiskās gribas un iespēju bez korupcijas 
turpināt reālo zināšanu auditu un augstskolu 
finansējumu saistīt ar audita rezultātiem. tad 
izglītības tirgus aģenti reaģēs uz valsts stra-
tēģijas izvēli un aģentu izturēšanās radikāli 
mainīsies. izglītības tirgus aģenti kā ekono-
mikas cilvēki izvēlas savā skatījumā labāko 
stratēģiju jaunajos apstākļos un sekotāju spē-
lē pakāpeniski iestāsies jauns neša līdzsvars, 
automātiski tiks salikti pareizie akcenti un ar 
laiku viss nostāsies savās vietās.

kā izturas izglītības tirgus aģenti?
1) objektīvs studentu zināšanu audits ar 

rezultātu publiskošanu ir visiespaidīgākā rek-
lāma vai antireklāma un augstskolas labklājī-
ba ir tieši saistīta ar studentu izglītības patieso 
kvalitāti. tāpēc rektors aicina docentu bērzu 
uzstādīt augstus starptautiskus standartus 
un eksaminēt pēc patiesības, lai augstskola 
nezaudē prestižu un naudu. ar docenta bēr-
za eksāmenā izkritušajiem studentiem tiek 
veikts metodisks darbs, varbūt piedāvātas 
papildu stundas par viņu pašu līdzekļiem, lai 
studenti spētu izturēt ārējo auditoru pārbau-
di. ja tomēr kāds izrādās nespējīgs mācīties 
pēc augstiem standartiem, viņš tiek eksmatri-
kulēts, lai piliens darvas nesabojā mucu me-
dus. dekadences štakelberga-neša līdzsvara 
situācijā rektoram nevajag kvalificētus docē-
tājus, jo viņa augsta kvalifikācija augstskolai 
gluži vienkārši nav vajadzīga — vajadzīgas 
labas atzīmes. jaunajā štakelberga-neša 
līdzsvarā rektors ir ieinteresēts pieņemt darbā 
docētājus ar plašām zināšanām akadēmiskās 
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programmas disciplīnās un rūpējas par to, lai 
augstskola kļūtu par organizāciju, kas mācās. 
mācīšanas-mācīšanās procesa auditējamie 
rezultāti mazāk atkarīgi no katra atsevišķa 
docētāja darba, bet rodas kā visa docētāju 
kolektīva produktīvas koleģiālas sadarbības 
rezultāts. kolektīvs ieinteresēts auditējamo 
rezultātu uzlabošanā, lai augstskola saņem-
tu lielāku finansējumu. tāpēc kļūst vajadzīga 
mācību spēku sadarbība, ir vajadzīgi mācī-
bu līdzekļi, metodikas pilnveidošana, studiju 
kursu integrācija un progress.

2) ministrs personīgi ieinteresēts, lai 
augstskolu ārējā objektīvā audita rezultāti 
būtu labi, tāpēc ministra darba saturs kardi-
nāli mainās. centrālais jautājums ministrijas 
darbā ir: kā panākt, lai no ministrijas neatka-
rīgā studentu zināšanu audita rezultāti ar kat-
ru gadu kļūtu arvien labāki. ministrija strādā 
tā, lai redzētu rezultātu — studentu zināšanu 
patiesu kvantitāti un kvalitāti. ministram nav 
jālauza galva par zināšanu vērtēšanas kritēri-
jiem, jo profesori — auditori kā īsti lietpratēji 
pēc pusstundas sarunas ar jebkuru docētā-
ju vai studentu spēj novērtēt sarunu biedra 
reālās zināšanas. ja ārējais audits konstatē, 
ka valsts diplomi tiek izsniegti vāji izglītotiem 
nekompetentiem studentiem, politiskā opozī-
cija ministru kvalificē kā mazspējīgu vai pat 
kaitnieku un ministram nākas demisionēt. ja 
audita rezultāti ir labi, nav šaubu, ka ministrs 
labi strādā. rektors zina minstra attieksmi: 
augstskolas darba galvenais rezultāts ir kva-
litatīvas studentu zināšanas, kas spēj izturēt 
ārēju auditu pēc augstiem starptautiskiem 
kritērijiem.

3) Galvenais maksātājs — valsts uzticas 
ārējo auditoru — neangažēto profesoru vēr-
tējumam un ministra un rektoru darbu vērtē 
pēc audita rezultātiem. drīz vien Latvijā sāk 
mainīties attieksme pret izglītību un patiesām 
zināšanām. tas ir pagrieziena punkts Latvijas 
sociālekonomiskā procesa trajektorijā! 

4) docents bērzs ir ļoti satraucies par 
ārējā audita rezultātiem viņa priekšmetā, jo 
audita rezultāti ir docētāja darba pats svarī-

gākais novērtējums. docents intensīvi studē 
zinātnisko literatūru, raksta mācību grāma-
tas, saskares priekšmetos apspriežas ar kolē-
ģiem un visiem spēkiem pūlas sasniegt reālas 
studentu zināšanas, kas spēj izturēt ārējo au-
ditu. bērzs nav sev ienaidnieks un neliek stu-
dentam smilgam atzīmi 4, ja īstenībā smilga 
vielu zina uz 2 vai 3. jo nav šaubu, ka ārējā 
auditā smilgas vājās zināšanas noteikti atklā-
sies un tad bērzs var zaudēt prestižu un nau-
du. ja auditori studentu zināšanas docenta 
bērza priekšmetā novērtē pozitīvi, bērzam 
augsts reitings — kvalificēts mācību spēks, 
labs pedagogs un augstskolas patriots, jo 
strādā ar pilnu atdevi un izprot izdzīvošanas 
skarbo realitāti. beidzot docentam bērzam 
nav jājūtas kā nodevējam, kas savas labklājī-
bas interesēs kaitē Latvijai.

5) tā kā docents bērzs saglabā augs-
tus standartus, tad visticamāk, ka e, f tipa 
studentiem jāsamierinās ar vidējo profesio-
nālo izglītību un tie nevarēs kļūt par zinātņu 
maģistriem. tomēr studentu vecāki drīz vien 
saprot, ka katrs godīgs darbs ir cienījams, tur-
klāt zilajām apkaklītēm ir pat daudzas priekš-
rocības salīdzinot ar baltajām apkaklītēm.

savukārt c, d tipa studentiem nākas sa-
sprindzināties un veltīt ievērojamas pūles, lai 
apgūtu mācību vielu. dekadences periodā no 
studiju procesa pāri palika tikai pirmā puse, 
proti, mācīšana. tagad savu vietu beidzot 
atgūst arī studiju procesa otra nepieciešamā 
puse — mācīšanās. agrāk forma dominēja 
pār saturu, tagad saturs svarīgāks par formu. 
svarīgākais ir valsts apmaksātā darba reālais 
rezultāts: auditoru apliecinātās studentu zi-
nāšanas, prasmes un iemaņas.

6) apdāvinātie a, b tipa studenti saņem 
augstus novērtējumus un jūtas kā starptau-
tiski izcilnieki. viņi ir laimīgi un lepni, ka 
starptautiski auditori augstu novērtē viņu zi-
nāšanas, jo tas garantē viņiem konkurētspēju 
plašā transnacionālā darba tirgū. pēc audi-
toru pārbaudes laimīgie studenti docentam 
bērzam dāvā savus pirmos zinātniskos dar-
bus skaistā noformējumā.
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8. kas ir patiesais izglītības 
produkts? Izglītības produkta 
kvantitāte un kvalitāte

Lai izprastu izglītības tirgus līdzsvara īpa-
šības, jāzina atbilde uz šādiem jautājumiem.

kas ir docētāju darba produkts? kā stu-
denta uzkrāto zināšanu daudzums dialektiski 
veido viņa izglītību par kapitālu? kā mērīt do-
cētāju darba produkta apjomu un kvalitāti? 
kas mēra docētāju darba produkta apjomu 
un kvalitāti? 

formālais izglītības produkts ir simbols — 
valsts diploms, ar kuru docētāju darba pir-
cējs — valsts starpnieka personā apliecina, 
ka diploma īpašnieks ieguvis noteiktu kvali-
fikāciju. daudz sarežģītāk ir izprast izglītības 
saturiskā produkta būtību. visdažādākajās 
konferencēs un semināros, kad runa ir par 
izglītību, klupšanas akmens izrādās patiesā 
izglītības produkta kvalitātes vērtēšana.

pēc būtības izglītības produkts ir diploma 
īpašnieka zināšanu, prasmju un iemaņu ko-
pums noteiktajā specialitātē un studiju proce-
sā noformējies intelekts plašā nozīmē.

šis zināšanu, prasmju un iemaņu kopums 
un intelekts ir vāji definēts un izplūdis, tā 
apjoma un kvalitātes mērīšana neskaidra. 
priekšstats par labu izglītību daudzreiz bals-
tās uz tradīcijām. nav brīnums, ka dekaden-
ces apstākļos Latvijā plaši izplatīta primitīva 
pieeja izglītības saturiskā produkta kvalitātes 
vērtējumiem ar atzīmēm, neiedziļinoties testu 
saturā.

izglītība skaitās laba, ja ir labas atzīmes. 
atzīmes ir svarīgas, lai tiktu pie valsts diplo-
ma. jo vairāk labu atzīmju, jo vairāk diplo-
mētu speciālistu. necik ilgi un uz zināšanām 
balstīta konkurētspējīga tautsaimniecība būs 
gatava. docētāji bērzs, priede un egle nav 
ienaidnieki ne sev, ne augstskolai un jau 
gadus 20 liek visiem studentiem tikai labas 
atzīmes.

tikmēr svarīgākais ir izprast, ko nozīmē 
kvalitatīva izglītība tajā vai citā specialitātē, 
un panākt, lai atzīmes atspoguļo patiesās iz-
glītības līmeni un diplomi signalizē par patie-

su profesionālo kompetenci. piemēram, ap-
lūkosim vadības zinību bakalaura Bachelor 
of Business Administration bba akadēmisko 
studiju programmu. priekšstati par to veido-
jas no reāli vērotiem precedentiem: no dažā-
du mācību iestāžu bba studiju programmām 
un to realizācijas gaitas, mācību tekstiem, 
menedžeru darba pienākumiem mazattīstītās 
un attīstītās valstīs, menedžmenta zinātnisko 
pētījumu tematikas un rezultātiem. 

kļūdās tie izglītības administratori, kas 
rekomendē orientēties uz Latvijas tautsaim-
niecības bēdīgo praksi. privātās sarunās 
ventspils augstskolas absolventi autoram 
daudzreiz stāstījuši par pilnīgo haosu, kas 
valda daudzu uzņēmumu vadībā. ne vel-
ti darba ražīgums Latvijā ir vairākas reizes 
zemāks nekā vācijā. augstskolām jāiet pro-
cesiem pa priekšu, jo tieši inovācijas vadībā 
spēj dot visātrāko un vislielāko efektu taut-
saimniecības attīstībā. valstij un firmām 
vajadzīgi speciālisti, kas īstenībā apguvuši 
menedžmenta zinātni un spēj to radoši lie-
tot praksē. Zīmīgi, ka Latvijas uzņēmumiem 
privatizācijas periodā un “treknajos trakajos 
naudas aizņemšanās gados” nebija lielas in-
tereses par menedžmenta zinātni, toties krīze 
tūlīt lika domāt par izmaksu minimizāciju un 
vadības pilnveidošanu. attīstīto valstu piere-
dze liecina, ka menedžmenta zinātne satur 
milzīgu potenciālu vadības procesu kardinālai 
uzlabošanai visdažādākajās tautsaimniecības 
nozarēs un arī valsts līmenī. 

ekonomikas un menedžmenta disciplīnu 
pasniegšanai Latvijā ir vājas tradīcijas, jo tā 
saucamajā padomju periodā daudzi priekš-
meti augstskolās vispār netika mācīti. arī 
tirgus ekonomika Latvijā vēl tikai sper savus 
pirmos nedrošos soļus. tāpēc par orientieri 
mums jāizvēlas labi aprobēti kursi rietumu 
universitātēs un studiju programma komplek-
si jābalsta uz labi aprobētu rietumu grāmatu 
sistēmu. starptautiskie standarti kā ietvars ir 
nepieciešami, jo nodrošina studentu zināšanu 
salīdzināmību. vērtēt augstskolas darba re-
zultātu nozīmē pēc augstiem starptautiskiem 
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standartiem objektīvi, bez korupcijas novēr-
tēt studentu zināšanas, prasmes un iemaņas 
studiju programmas visos priekšmetos.

kā docentam bērzam veidot, piem., kur-
su “menedžmenta ekonomika”? visproduk-
tīvākais ceļš pirmā tuvinājumā ir izmantot 
rietumu paraugus, kas ieguvuši starptautis-
ku atzinību. Grāmatas palīdz saskatīt saiti 
starp teoriju un praksi, palīdz atšķirt galveno 
no mazāk svarīgā. Grāmatās dotas problēmas 
un situācijas. ja docents bērzs panāktu, ka 
viņa studenti apgūst šo grāmatu vielu, tad 
kurss savu mērķi sasniedzis: studentu zinā-
šanas, prasmes un iemaņas menedžmenta 
ekonomikā ir pietiekami apjomīgas un pie-
tiekami augstā līmenī. protams, docētājam 
tiek dota akadēmiskā brīvība, viņš var izvē-
lēties arī citus avotus, izmantot kursā savus 
personīgos pētījumus u. tml. vēlāk docents 
bērzs pats sarakstīs mācību grāmatu vadības 
ekonomikā, kas varbūt pat pārspēs minētās 
rietumu grāmatas. bet pašreizējā situāci-
jā docents bērzs paziņo, ka kursa mērķis ir 
studentu reālas zināšanas, prasmes un ie-
maņas šo divu grāmatu apjomā. Grāmatas 
pieejamas bibliotēkā. arī kolēģi iepazīstas ar 
minēto grāmatu vielu un savos priekšmetos 
orientējas uz to, ka studenti būs grāmatu 
vielu apguvuši bērza kursā. docents bērzs 
savukārt studē grāmatas, ko izmanto kolēģi 
saskares disciplīnās. rodas reālas priekšme-
tu integrācijas iespējas. metodiskās komisijas 
augstskolā panāk, ka galu galā visa ekonomi-
kas un vadībzinību studiju programma pama-
tos balstās uz labi aprobētu rietumu grāmatu 
sistēmu, kuras augstskolā publiski izstādītas 
īpašā akadēmiskās literatūras stendā. studi-
ju programmas kursu saturs kļūst integrēts, 
caurspīdīgs, labi pārskatāms un viegli auditē-
jams. sekojot pārmaiņām, laika gaitā mācību 
tekstu sistēma tiek atjaunināta.

 

Nobeigums
termins “programma” svešvārdu vārdnīcā 

skaidrots kā īss mācību priekšmeta satura 

izklāsts vai mācību priekšmetu kopums, kas 
jāapgūst mācību iestādē. kāpēc akreditācijas 
komisijas Latvijā 20 gadus pārbauda studi-
ju programmas, bet neviens ārējs eksperts 
nekad nav pārbaudījis studentu reālās 
zināšanas? vai vērts tērēt daudz naudas, 
lai izlasītu mācību priekšmetu sarakstu, kas 
hipotētiski „būtu jāapgūst” dotās augstsko-
las kādā fakultātē? Loģiski taču ir pārbaudīt, 
vai tiešām studenti ir apguvuši šos mācību 
priekšmetus. 

atbildi uz šiem jautājumiem nezinu. veltīgi 
esmu taujājis pēc tās atbildīgām personām, 
bez ievērības palika arī mans raksts9. 

jau izsenis zināms, ka izglītība ir valsts 
sakārtotības priekšnoteikums un spogulis. ja 
nav kārtības skolā, negaidi kārtību valstī. ja 
nav kārtības valstī, tās nebūs arī skolā. kādas 
valsts augstskolā 2012. g. septembrī docents 
bērzs žēlojās mācību prorektoram, ka akadē-
miskajā vadībzinību programmā uzņemti vāji 
studenti — testi liecina, ka daudzi nespēj at-
risināt 4. klases uzdevumus par ekonomisku 
tematiku. mācību prorektoru tas nemaz neuz-
trauca: “kas par to, arī es, piemēram, nezinu 
pitagora teorēmu!” nav jābūt gaišreģim, lai 
paredzētu, ka tādai valstij nav nākotnes.

denē didro (Denis Diderot), kurš carienes 
katrīnas ii uzdevumā 1775. g. izstrādāja re-
komendācijas krievijas universitātes izveidei, 
šajās rekomendācijās stingri pieprasīja stu-
dentu zināšanu regulāru un objektīvu auditu. 
“es pastāvu uz vienu būtisku punktu, proti, 
lai senāta locekļi katru ceturksni apmeklētu 
katru klasi. tiem jāliek profesoriem un pa-
sniedzējiem zvērēt, ka tie teiks taisnību un 
uzrādīs nespējīgos skolēnus, kuri no skolas 
jāizslēdz un jāatgriež vecākiem. ar nespējī-
gu skolēnu es saprotu tādu, kuram nav ne 
talantu, ne patikas mācīties. Lai cik tas ne-
būtu riskanti, labāk izslēgt no skolas ģēniju, 
nekā daudziem bērniem atņemt iespēju iegūt 
ierindas profesiju, tas nozīmē izveidot no vi-
ņiem netikumīgus cilvēkus — tumsonības 
un slinkuma neizbēgamās sekas. pateicoties 
šim noteikumam, skolēnu skaits pakāpeniski  



41

štakeLberGa-neša aLternatīvas Latvijas iZGLītības tirGŪ

samazināsies, sākot no pirmās klases līdz pē-
dējai. jo labāk!”

Lai vairāk izglītības kapitāla Latvijā!
no augstskolām jāprasa tikai un vienīgi 

auditējamas studentu zināšanas visās disciplī-
nās, par kurām studenti saņem kredītpunktus 
un docētāji saņem naudu. pārējais — augst-
skolas ziņā. ministrija par izglītības virtuvi var 
neinteresēties. nemaz nav jāpārbauda papīri, 
pietiek pārbaudīt studentu pamatzināšanas. 
jo ir taču skaidrs: lai studentiem būtu labas 
auditējamās zināšanas, automātiski nepiecie-
šams daudz kas cits, par ko jārūpējas augst-
skolai. tikai studentu zināšanu audits spēj 
radīt godīgu konkurenci studentu, docētāju, 
administrāciju un augstskolu starpā. Lai taču 
pastāv dažādas didaktikas metodes, galvenais 
ir sasniegt labas studentu zināšanas. augst-
skolu autonomija, docētāju akadēmiskā brīvī-
ba! mērķtiecīgi orientēta konkurence atjaunos 
izglītības tirgus pašregulēšanās funkciju un 
visu noliks savās vietās: augstskolas visiem 
spēkiem centīsies rekrutēt labākos skolēnus 
un sadarbosies ar vidusskolām, vājākie do-
cētāji būs spiesti sasparoties vai meklēt citu 
darbu, bet augstskolas, kas hroniski demonst-
rēs zemus audita rezultātus, pārstās pastāvēt. 
būs nepieciešama arī skolēnu disciplīna, kas 
pašreiz ir viszemākā Latvijas vēsturē. inter-
netā demonstrēja fizikas stundu kādā rīgas 
vidusskolā, kur sirms skolotājs pieciem huli-
gāniem cenšas mācīt fiziku, bet skolēni sko-
lotāju apsaukā necenzētiem vārdiem un mē-
ģina iekaustīt. kaitīgais princips “nauda seko 
studentam” jāaizstāj ar jaunu principu “nauda 
seko studentam, kas iztur zināšanu auditu”. 
haltūru stimulējošā principa “jo vairāk stu-
dentu, jo vairāk naudas” vietā jāliek tirgus 
ekonomikas princips “jo vairāk studentu, kas 
iztur ārējo auditu, jo vairāk naudas”.

Lai vairāk gaismas Latvijā! 
j. a. komenskis savā darbā “Lielā didak-

tika” gaišredzīgi — gluži kā šodienas Lat -
vijai — rakstīja:

“Lai par mūsu didaktikas galveno pamatu 
kļūst tādas metodes izpēte un atklāšana, sa-

skaņā ar kuru mācošie mazāk mācītu, skolēni 
vairāk mācītos; skolās būtu mazāk trokšņa un 
muļķības, nevajadzīga darba, bet vairāk — 
brīva laika, prieka un pamatotu panākumu, 
un kristiešu valstī būtu mazāk tumsonības, 
juceklības, nesaticības, bet vairāk gaismas, 
kārtības, miera un rāmuma. skolu pārveido-
šanas pamats ir stingra kārtība it visur. kārtī-
ba — lietu dvēsele. viss, kas sakārtots, taču 
saglabā savu stāvokli un veselumu tik ilgi, 
kamēr uztur kārtību. ja kārtība tiek izjaukta, 
tad viss pavājinās, svārstās, šķobās, grūst. 
tātad visaugstākā vārdā mēģināsim skolās 
radīt tādu kārtību, kas precīzi atbilstu ārkār-
tīgi prasmīgi izveidotam un skaisti izrotātam 
pulkstenim.”10 
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STAckELbERG-NASH ALTERNATIVES IN THE EDUcATION MARkET Of LATVIA 

Andrejs Jaunzems

Summary

keywords: higher education, model, game, strategy, search goods, creedence goods, 
Stackelberg-Nash equilibrium, education as the capital

the thesis that higher education quality in Latvia during the last 20 years has substantially de-
creased is almost generally accepted. dr. tatjana koķe, minister of education of Latvia, shortly 
explained the reason for such deterioration: the system is to be blamed. 
what does this mystical „system” mean?
the target of this paper is, using the concepts of game theory, to explain the mechanism that 
created the abovementioned degradation. in line with the working experience of the author the 
topic has been narrowed, and economic and management education in Latvia is considered. 
the following theses are formulated and proved:
1. the market of economic and management education in Latvia definitely is not a perfect 

competition market with a self-regulation mechanism („invisible hand”).
2. the most important principle of market is ignored here: the state as the main money payer 

does not test the actual quality of product, but instead, delegates the responsibility for the 
quality to the producers of product and to product selling intermediaries.

3. hence in the education market the stable conditional stackelberg-nash equilibrium arises, 
which reproduces ever lower responsibility for students’ tested knowledge. the negative 
influence of the conditional stackelberg-nash equilibrium is manifested in the most varied 
and easily recognisable forms.

4. if students’ actual knowledge is tested by objective and competent external experts honestly 
(without corruption), systematically, and comparing to recognized western standards, a 
new stackelberg-nash equilibrium would arise.

5. the budget assignation of universities and colleges in Latvia should depend on students’ real 
knowledge as determined by objective external experts.
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Lai cik skumji būtu šķirties no ierastām, 
turklāt mākslinieciski augstvērtīgām lata nau-
das zīmēm, paliekot es sastāvā, agrāk vai 
vēlāk tas būs jādara, ja saglabāsies pašrei-
zējie es izveidošanas un funkcionēšanas pa-
matnosacījumi. mierinājumam varam izman-
tot atziņu, ka mēs neesam nedz pirmie un 
nebūsim arī pēdējie, kas iekļaujas es kopējā 
naudas sistēmā. skaidrības labad piebildīšu, 
ka es neesmu vienotas es valūtas nedz pre-
tinieks, nedz arī tās bezierunu atbalstītājs. 
tāpat kā vairums Latvijas iedzīvotāju, esmu 
par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, tās 
apkaunojošās atpalicības no pārējām es 
valstīm iespējami ātrāku pārvarēšanu. nau-
das sistēmas maiņa, tāpat kā jebkurš cits 

ekonomiskās politikas pasākums, nav un 
nevar būt pašmērķis. tas jāuzlūko tikai kā 
viens no iespējamiem līdzekļiem ekonomis-
kās politikas galvenā mērķa sasniegšanai, 
resp., valsts ekonomiskā potenciāla būtiskai 
palielināšanai. bažas rada tas, ka pašreizē-
jās diskusijās un izvērstajos skaidrojumos šis 
galvenais mērķis kaut kā pazūd, ja neievēro 
neargumentētus apgalvojumus (būtībā pie-
ņēmumus), ka iekļaušanās eiropas monetā-
rajā savienībā būtiski palielināšot investīciju 
ieplūdi, jūtami samazināšoties aizņēmumu 
procentu likmes un būšot arī citi ieguvumi, 
kas sekmēšot valsts uzplaukumu.

apstākļos, kad eiropas savienībā tiek 
realizēta brīva kapitāla, preču un darbaspēka 

pievienošanās eiropas 
monetārajai savienībai un 
Latvijas atpaLicības pārvarēšana

Pēteris Guļāns

Atslēgas vārdi: Eiropas Monetārā savienība, Eiropas Savienība, Māstrihtas kritēriji, 
ekonomiskais potenciāls, cenu līmenis

Latvijas Republikas Saeima, pieņemot likumu par eiro ieviešanas kārtību (2013. g.  
31. janvārī), ir apstiprinājusi galvenos pasākumus, lai ar 2014. g. 1. janvāri mūsu valsts pie-
vienotos Eiropas Monetārajai savienībai (EMS). Ja viss noritēs kā iecerēts, Latvijas nacionālo 
naudas sistēmu (latus un santīmus) aizstās ES valstu lielākajā daļā kopš 2002. g. 1. janvāra 
lietotā kopējā nauda — eiro (jeb kā to oficiāli raksta “euro”) ar dalījumu centos. Lēmums 
noteikt konkrētu datumu pārejai uz eiro, neskatoties uz intensīvu šī pasākuma lietderības 
skaidrojumu, sabiedrībā nav guvis vienprātīgu atbalstu. Vieni atteikšanos no nacionālās nau-
das kvalificē kā būtisku valsts neatkarības mazināšanu, citi akcentē eiro naudas sistēmas 
pašreizējo vājumu. Šaubas par pāreju uz kopējo naudas sistēmu, īpaši par konkrēto tās 
realizācijas datumu, pastiprina vairāku pašreizējo eirozonas valstu ieilgušā nespēja saba-
lansēt savus izdevumus ar ieņēmumiem un citu EMS valstu saistības sniegt tām finansiālu 
atbalstu, tādējādi samazinot savu iedzīvotāju dzīves līmeni. Skepsi daļēji rada arī iecerētās 
pārejas rezultātu izteikti vienpusīgs skaidrojums. Šī pasākuma realizācijas atbildīgie Latvijas 
politiķi un ierēdņi runā tikai par iespējamiem ieguvumiem, pilnīgi noklusējot arī neizbēga-
mās negācijas. 
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plūsmas, kopējās naudas sistēmas ieviešana, 
šķiet, ir loģisks solis vienotas ekonomiskās 
telpas izveidei un sekmīgai attīstībai ar piebil-
di, ka vienlaicīgi tiek nodrošināti arī citi vieno-
tas telpas veidošanai nepieciešamie apstākļi. 
nevar neredzēt, ka pašreizējā es ekonomiskā 
telpa tikai formāli ir vienota. reāli tā sastāv 
nevis no līdzīgām, bet pēc ekonomiskā po-
tenciāla un iedzīvotāju labklājības līmeņa ļoti 
dažādām valstīm. atšķirība starp lielāko un 
mazāko ikp/iedzīvotāju 2011. g. bija 5,9 un 
patēriņa cenu līmeni — 2,9 reizes1. risinot 
Latvijas attīstības problēmas es sastāvā, arī 
iekļaušanos vienotajā naudas sistēmā, jāņem 
vērā, ka es kopējā politikā un tās mērķu uz-
skaitījumā nav definēts uzdevums un iezīmēti 
nepieciešamie pasākumi šo radikālo atšķirību 
pārvarēšanai. Gluži otrādi, māstrihtas kritēri-
ji, kuru nodrošināšana ir obligāta, lai pievie-
notos ems, pēc būtības nosaka nepārredzami 
ilgu laiku saglabāt ļoti atšķirīgu arī eirozonā 
ietilpstošo valstu ekonomikas potenciālu, un 
līdz ar to arī iedzīvotāju labklājības līmeni ar 
visām no tā izrietošajām sekām.

ilgstoši saglabājoties būtiskām atšķirībām 
starp dalībvalstu ekonomisko potenciālu un 
to iedzīvotāju labklājības līmeni, iedzīvotāju 
aizplūšana no vāji attīstītajām uz augstāk at-
tīstītajām, t.s. vecajām, dalībvalstīm ir neno-
vēršama. ir pilnīgi loģiski, ka šādas situācijas 
(es valstu divu ekonomiskā potenciāla līme-
ņu) saglabāšanā vadošās es valstis objektīvi 
ir ieinteresētas un noklusēti to veicina. paš-
reizējā vadošo es lielvalstu nostāja nav ne-
jauša, bet izriet no reālās situācijas pasaulē. 
Labi zināms, ka Zemeslode ir pārapdzīvota. 
Lai gan pasaules iedzīvotāju liela daļa cieš 
no katastrofāla higiēnas prasībām atbilstoša 
ūdens un pārtikas trūkuma, tomēr cilvēce jau 
tagad patērē apmēram pusotras reizes vairāk 
bioloģisko resursu, nekā planēta spēj atražot. 
pavisam reāli ir arī fosilo un minerālo resursu 
izsīkšanas draudi. pasaules galvenā pretruna 
(resursu vajadzība un to pieejamība) strauji 
saasinās. tādēļ cīņa par resursiem ne tikai 
nemazināsies, bet kļūs arvien nežēlīgāka un 

izsmalcinātāka. attīstības valstu (Ķīna, indi-
ja, brazīlija u.c.) ekonomiskais un līdz ar to 
arī militārais potenciāls strauji palielinās un 
kādreiz vadošajām rietumu pasaules valstīm 
pilnīgi reāla kļūst iespēja nevis kaut kad, bet 
jau pārredzamā nākotnē zaudēt savu vēstures 
attīstības procesā sasniegto dominējošo lomu 
pasaulē un nonākt atpalikušo valstu stāvoklī 
ar visām no tā izrietošajām sekām. detalizē-
tāks šīs problēmas skaidrojums sniegts citā 
rakstā2, tādēļ šeit sīkāk to neizklāstīšu. 

Lielvalstu tieksme saglabāt savu vadošo 
stāvokli pasaulē arī uz pārējo eiropas valstu 
rēķina ir reālās situācijas diktēts paņēmiens. 
jāsaprot, ka eiropas valstīm, to skaitā arī 
es ietilpstošajām, nav kopēju ekonomis-
ko interešu, vismaz tādu, lai kāda lielvalsts 
veicinātu to sasniegšanu uz savu ieguvumu 
samazināšanas, vai vēl mazāk — uz sava 
stāvokļa pasliktināšanas, rēķina. katra valsts 
cīnās par savām interesēm pēc principa: slī-
cēju glābšana ir pašu slīcēju darīšana. šādas 
situācijas esamību uzskatāmi apliecināja 
nesenās diskusijas par es kopējo budžetu 
2014.–2020. g. atstājot malā jautājumu par 
es centralizēto fondu veidošanas lietderību 
vispār, absolūti nav saprotams, kādēļ, piem., 
Latvijas lauksaimniekiem paredzētie tiešmak-
sājumi noteikti mazāki nekā citās es valstīs, 
lai gan augsnes un agroklimatiskie apstākļi 
mums nenoliedzami ir sliktāki nekā, piem., 
dānijā, nīderlandē, ungārijā un daudzās ci-
tās valstīs.

noteicošais arguments, lai sāktu pāreju 
uz eiro, ir konstatējums, ka galvenie Latvijas 
ekonomikas attīstības rādītāji atbilst eiropas 
padomes 1991. g. decembrī māstrihtas līgu-
mā noteiktajiem kritērijiem. tos vienkāršoti 
mēdz dēvēt par māstrihtas vai konverģences 
kritērijiem. tie ir šādi3:

inflācijas līmenis. tas nedrīkst vairāk kā 
1,5% pārsniegt vidējo inflācijas līmeni trīs 
dalībvalstīs, kurās tas ir viszemākais; 

procentu likmes. ilgtermiņā tās nedrīkst 
vairāk kā par 2% atšķirties no vidējām lik-
mēm trīs dalībvalstīs, kurās tās ir viszemākās;
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deficīts. valdības budžeta deficīts ne-
drīkst pārsniegt 3% no ikp;

valsts parāds. nedrīkst pārsniegt 60% no 
ikp;

valūtas kursa stabilitāte. pēdējo divu 
gadu laikā valūtas kursa svārstības nedrīkst 
pārsniegt noteikto robežu.

nosauktie kritēriji, izņemot pirmo, ir lo-
ģiski, jo tie prasa, lai iekļautos ems, valstij 
vispirms jāsakārto sava finanšu sistēma (jā-
nodrošina sabalansēts budžets, relatīvi zems 
valsts parāda līmenis, salīdzinoši zemas 
procentu likmes un stabils valūtas kurss). 
problemātiska ir pirmā kritērija prasība, lai 
inflācijas līmenis nepārsniegtu par 1,5% to 
triju dalībvalstu vidējo rādītāju, kurās tas ir 
viszemākais. šāda prasība būtu pareiza, ja 
es valstu ekonomikas attīstības un patēriņa 
preču cenu līmeņi būtu daudzmaz līdzīgi. 
reāli tie ir ļoti atšķirīgi. izpildot inflāciju iero-
bežojošā kritērija prasību, būtībā tiek izslēgta 
iespēja mazāk attīstītajām valstīm pārvarēt 
atpalicību un palielināt savu ekonomisko po-
tenciālu tā, lai tas būtiski neatšķirtos no attīs-
tīto valstu līmeņa. šis kritērijs orientē uz es 
ietilpstošo valstu patēriņa cenu un līdz ar to 
arī ekonomikas attīstības līmeņu atšķirību ne-
pārredzami ilgstošu saglabāšanu. te piebildī-
sim, ka valdības un Latvijas bankas pārstāv-
ju apgalvojumi, ka pāreja uz eiro neizsauks 
inflācijas kāpumu, resp., patēriņa preču un 
pakalpojumu cenu pieaugumu, ir tikai daļēji 
patiesi. inflācijas nebūs, vai tās rādītāji būs 
līdzīgi svarīgāko preču cenu dinamikai pasau-
lē tikai gadījumā, ja Latviju joprojām iecerēts 
atstāt vāji attīstītas valsts statusā. palielinot 
valsts ekonomisko potenciālu, noturēt cenas 
pašreizējā līmenī, kā zemāk paskaidrosim, 
nav iespējams.

problēmas būtība ir tā, ka inflācijas 
temps nav patstāvīgi regulējams rādītājs. tas 
ir atkarīgs no patēriņa preču un pakalpojumu 
cenu līmeņa, tā neizbēgamā izlīdzināšanās 
procesa vienotā ekonomiskā telpā. tas, pirm-
kārt. un, otrkārt, patēriņa cenu līmenis atse-
višķā valstī cieši saistīts ar tautsaimniecības 

ekonomisko potenciālu. uzskatāmi tas re-
dzams no tabulā un attēlos sniegtā es valstu 
ekonomiskā potenciāla (ikp/iedzīvotāju) un 
cenu līmeņa salīdzinājuma. tabulā un attēlos 
parādīta situācija pirms krīzes — 2007. g. un 
pēc tam — 2011. g. valstis sakārtotas pēc 
ikp/iedzīvotāju, un, kā redzams, krīze tikai 
nedaudz mainījusi to izkārtojumu, nemainot 
būtību: augstākam ekonomikas potenciālam 
atbilst arī augstāks cenu līmenis. tas, ka šīs 
sasaistes ciešums nav matemātiski precīzi 
nosakāms, nemaina principiālo sakarību. ir 
redzams, ka gan ikp/iedzīvotāju, gan patē-
riņa cenu līmenis virs es vidējā ir tikai ve-
cajās, turklāt ne visās es dalībvalstīs. visās 
jaunajās es valstīs šie rādītāji dažādā pakāpē 
atpaliek no es vidējiem.

otrs secinājums: arī vecajās es valstīs 
vērojama zināma atšķirība. vidējais patēriņa 
cenu līmenis augstāks ir Ziemeļ- un vidusei-
ropas un zemāks dienvideiropas valstīs, kas 
acīmredzot saistīts ar klimatisko apstākļu 
atšķirībām. savdabīgs fenomens ir Luksem-
burga, kuras ikp/iedzīvotāju vairāk nekā 2,7 
reizes pārsniedz es vidējo rādītāju. augsto 
ikp rādītāju nosaka šīs nelielās valsts īpašais 
stāvoklis es un finanšu pakalpojumu iestāžu 
koncentrācija. patēriņa preču un pakalpoju-
mu cenu līmenis te līdzīgs tam, kāds ir citās 
attīstītajās es valstīs.

Latvijas izkļūšana no katastrofālās atpali-
cības iespējama, tikai panākot valsts ekono-
miskā potenciāla kāpumu, lai ikp/iedzīvotāju 
būtu tuvs skandināvijas valstu rādītājiem. 
pašlaik (2011) starpība ir 2,0–2,2 reizes. arī 
atšķirība patēriņa cenu līmenī ir līdzīga: 1,7–
1,9 reizes. jautājums, par kuru jābūt pilnīgai 
skaidrībai, ir: vai var sasniegt augstu ekono-
mikas potenciālu, saglabājot zemu patēriņa 
cenu līmeni? eiropas valstu pieredze pārlieci-
noši rāda, ka valstīs ar augstu ekonomikas po-
tenciālu arī patēriņa cenas ir augstākas nekā 
mazāk attīstītajās valstīs. nav jēgas meklēt 
atbildi, kurš no šiem rādītājiem primārais un 
kurš sekundārais, līdzīgi, kā diskutēt par to, 
kas bija pirmais — vista vai ola. šo rādītāju 
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savstarpējā sasaiste tomēr ir acīmredzama 
un tā jāpieņem kā objektīva likumsakarība. 
administratīvi ierobežojot viena palielināša-
nu (māstrihtas inflācijas kritērijs), noklusēti 
tiek ierobežotas arī otra izaugsmes iespējas. 
vismaz es nav tādas dalībvalsts, kurā būtu 
augsts ekonomikas potenciāls un zems patē-
riņa cenu līmenis. nav nekāda pamata ce-
rībām, ka Latvija varētu būt izņēmums un 
minētā likumsakarība te nedarbojas.

teiktais nav jāsaprot kā apgalvojums, 
ka ar patēriņa preču un pakalpojumu cenu 
palielināšanu varētu panākt vai tikai sekmēt 
valsts ekonomiskā potenciāla kāpumu. cenu 
kāpums seko iedzīvotāju ienākumu pieaugu-
mam, tātad darba ražīguma palielināšanai, 
ražošanas un citas saimnieciskas darbības 
objektu modernizācijai un to konkurētspē-
jas nodrošināšanai. šīs plašās un sarežģītās 
problēmas risināšanas paņēmienu noskaid-
rošana ir ārpus mūsu raksta jautājumu loka. 
piemērotākais veids to risināšanai bija, vei-
dojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
“Latvija 2030” un nacionālo attīstības plānu 
2014.–2020. g. diemžēl arī šajos dokumen-
tos minētā, Latvijai ļoti būtiskā problēma nav 
adekvāti novērtēta, un reāli tās risināšanas 
ceļi nav iezīmēti. nepieciešamība veikt spe-
ciālu detalizētu izpēti joprojām ir ļoti aktuāla.

šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību 
tam, ka, tikai iestājoties eiropas monetāra-
jā savienībā un nemainot māstrihtas kritēriju 
attiecībā uz inflācijas tempu ierobežojumu, 
tiks ieprogrammēts nepārskatāmi ilgu lai-
ku saglabāt Latvijas katastrofālo atpalicību 
no attīstītajām es valstīm. reāli tas nozīmē 
saglabāt arī nosacījumus masveidīgai iedzī-
votāju emigrācijai un latviešu nācijas iznīk-
šanai. izeja acīmredzot meklējama minētā 
inflācijas tempu kritērija diferencēšanā, no-
sakot tā lielumu atkarībā no patēriņa cenu 
līmeņa. Lai reāli radītu vienotu ekonomisko 
telpu, es mērķtiecīgi jāveicina dalībvalstu 
patēriņa cenu līmeņu tuvināšanās. ignorējot 
šo nepieciešamību, divu līmeņu valstu sa-
glabāšana es tiek atzīta par tās dabisku stā-

vokli. jāizvērtē, vai mums tas ir izdevīgi un 
pieņemami, resp., vai mēs vēlamies praktiski 
nepārredzami ilgu laiku palikt eiropas savie-
nības nabadzīgākās valsts statusā un veicināt 
nācijas iznīkšanu.

bieži pareizi tiek norādīts, ka Latvija ģeo-
grāfiski ietilpst Ziemeļvalstu grupā. Loģiski, 
ka par līdzvērtīgu šīs grupas locekli tā kļūs, 
tikai sasniedzot skandināvijas valstu ekono-
miskā potenciāla (ikp/iedzīvotāju) līmeni. 
valsts ekonomiskā potenciāla palielināšana, 
kā jau minējām, saistīta arī ar neizbēgamu 
patēriņa cenu kāpumu. uz to atšķirību Lat-
vijā no skandināvijas valstīm jau norādījām. 
atliek noskaidrot, kad mūsu patēriņa cenas 
varētu izlīdzināties ar to līmeni minētajās 
valstīs, rēķinoties, ka arī tajās cenu līmenis 
sistemātiski palielinās. tā 2005.–2011. g. 
inflācijas gada vidējais temps bija4: dānijā 
2,18%, somijā 2,23% un Zviedrijā 1,95%. 
iespējamo situāciju ilustrēsim ar diviem in-
flācijas tempu variantiem Latvijā, abos pieņe-
mot, ka arī turpmākajos gados skandināvijas 
valstīs saglabāsies minētie inflācijas tempi. 

pirmajā variantā pieņemts, ka Latvija, 
stingri ievērojot māstrihtas noteikto kritēri-
ju, noturēs samazināto inflācijas tempu — 
2,7% gadā (finanšu ministrijas konstatējums 
pēc 2012. g. oktobra datiem).5 Latvija pēc 
cenu līmeņa atsevišķu skandināvijas valstu 
prognozēto rādītāju sasniegtu tikai nākamā 
gadsimta pirmajā pusē (2106., 2145. un  
2153. g.). Loģiski, ka arī ekonomiskā poten-
ciāla izlīdzināšanai būtu nepieciešami aptu-
veni tikpat daudz gadu. nav jāpierāda, ka tik 
ilgā laikā jaunie darbaspējīgie iedzīvotāji būs 
mūsu zemi atstājuši, vecākā paaudze izmi-
rusi un Latvija kā nacionāla valsts pazudusi. 

otrs aprēķina variants izriet no pieņēmu-
ma, ka, pateicoties tautsaimniecības straujai 
attīstībai, māstrihtas kritērijs, kā attīstību 
bremzējošs, tiek ignorēts un inflācijas tempi 
ir lielāki. ja tie saglabātos pēdējo sešu gadu 
(2005–2011) vidējā līmenī (6,23%), skan-
dināvijas valstu rādītāju Latvija sasniegtu 
pēc 16–20 gadiem (2027–2031). ja šāda 
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inflācijas tempa iemesls būs straujš ekono-
miskā potenciāla palielinājums, saglabājas 
visai reālas (katrā ziņā nesalīdzināmi lielākas 
nekā pirmajā variantā) iespējas pakāpeniski 
novērst masveidīgu emigrāciju un radīt nosa-
cījumus, lai vismaz daļa aizbraukušo iedzīvo-
tāju atgrieztos Latvijā.

atgriežoties pie jautājuma par naudas sis-
tēmas maiņu, vai, pareizāk, pie jautājuma, 
kad to darīt, jāvadās no atziņas, ka Latvijā, 
salīdzinot ar es attīstītajām valstīm, obligāti 
jānodrošina apsteidzoši ekonomikas attīstī-
bas tempi, un kā sekas tam — straujāki nekā 
vidēji es (un arī māstrihtas kritēriju noteiktie) 
inflācijas tempi. katrā ziņā, ievērojot māstrih-
tas pieļaujamo inflācijas rādītāja limitu (vidē-
jais no trim mazākajiem + 1,5%), Latvija kā 
nacionāla valsts lemta iznīcībai. tā kā nodro-
šināt māstrihtas inflācijas kritērijus Latvija 
reāli nevar (un arī nedrīkst!), jāizšķiras, kura 
naudas sistēma nodrošina mazāk sāpīgu (no 
es sankciju puses) iespēju tos pārkāpt — 
pašreizējā vai ems? teorētiski pastāv arī otra 
iespēja: radikāli mainīt māstrihtas inflācijas 
kritēriju, noteikt to katrai dalībvalstij atseviš-
ķi atkarībā no pašreizējā patēriņa preču un 
pakalpojumu cenu līmeņa. šādu izmaiņu ie-
viešana ir visai problemātiska, jo tam nepie-
ciešama visu jauno es dalībvalstu vienota un 
kategoriska nostāja. sagaidāma arī attīstīto 
valstu noraidoša attieksme, jo tās, neska-
toties uz oficiālajām deklarācijām par vēlmi 
sekmēt visu es valstu izaugsmi, objektīvi ir 
ieinteresētas divu ekonomikas līmeņu sagla-
bāšanā, izmantojot mazāk attīstītās valstis kā 
tām nepieciešamā darbaspēka sagatavoša-
nas bezmaksas inkubatorus.

vienotai naudas sistēmai nenoliedzami 
ir virkne pozitīvu īpašību, kuras tiek plaši 
skaidrotas un šeit tās neatkārtošu, piebilstot 
gan, lai šīs priekšrocības varētu izmantot, ne-
pieciešams novērst iepriekšminētos attīstību 
ierobežojošos regulējumus. attiecībā uz ar-
gumentiem par bezierunu iekļaušanos ems, 
jāsaka, ka ne visi ir pietiekami korekti un pār-
liecinoši. minēšu tikai dažus. 

viens no tiem ir atsauce uz igaunijas pre-
zidenta t. h. ilvesa kunga teikto, ka pievie-
nošanās eiro ģeopolitiski fiksējusi igauniju 
kā neatņemamu eiropas sastāvdaļu. neno-
liedzot šīs atziņas politisko un psiholoģisko 
nozīmi, tomēr jājautā, vai tās eiropas valstis, 
kas nav iestājušās es (norvēģija, šveice u.c.) 
un arī tās es dalībvalstis (Zviedrija, dānija 
un apvienotā karaliste), kuras nav ieviesušas 
eiro, ir mazāk eiropā, nekā igaunija. starp 
citu, līdzīgi politiski lozungi mums nav sveši. 
viens no tiem: kaut pastalās, bet neatkarību. 
realitātē, iegūstot neatkarību, bet neiegūstot 
cerēto materiālo labklājību, pastalu vietā cil-
vēki loģiski izvēlējās emigrāciju. izšķirošais ir 
ne tik daudz naudas nosaukums, bet valsts 
ekonomikas potenciāls, tās iedzīvotāju stabi-
la iespēja strādāt un gūt ienākumu. 

otrs bieži dzirdētais arguments ir apgalvo-
jums, ka pievienošanās ems veicinās investī-
ciju ieplūdi un pavērs iespēju saņemt lētākus 
kredītus. tā kā pārliecinošu pierādījumu šiem 
apgalvojumiem nav, tie uzskatāmi kā vēlamā 
uzdošana par reāli iespējamo. investīcijas, kā 
to apliecina statistika par starpvalstu finanšu 
plūsmām, galvenokārt virzās uz zemēm ar 
lētu darbaspēku, neatkarīgi no valstī funkcio-
nējošās naudas sistēmas. arī pieņēmums par 
kredītu palētināšanos tikai naudas nosauku-
ma dēļ nav pārliecinošs. uzskatāmi to ilustrē 
Grieķijas, itālijas un citu ems valstu piemērs. 
Galvenais arī šinī jomā ir valsts ekonomis-
kais potenciāls, tautsaimniecības stabilitāte. 
naudas sistēmas maiņa nav pašmērķis, bet 
līdzeklis, kas, tikai nodrošinot arī citus nepie-
ciešamos nosacījumus, var veicināt galvenā 
mērķa sasniegšanu.

vēl jāmin viens visai jocīgs arguments par 
labu steidzīgai pievienošanās ems, un pro-
ti, apgalvojums, ka tas nodrošināšot mums 
(attiecīgai Latvijas amatpersonai) iespēju sē-
dēt pie viena galda ar citu ems valstu pār-
stāvjiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā. 
“sēdēt” nenoliedzami kāds varēs, tikai tā ie-
tekme būs atkarīga no valsts ekonomiskā po-
tenciāla. uzskatāms mūsu ietekmes iespēju 
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piemērs ir sasniegtie rezultāti, apspriežot es 
budžeta veidošanu un tā līdzekļu sadalījumu.

šinī apcerējumā mēģinu pievērst uzmanī-
bu tikai vienam jautājumam — es noteikto 
inflācijas ierobežojumu lomai ekonomikas 
attīstības bremzēšanā. vēl jāpiebilst, kā jeb-
kurā valstī, tā arī to apvienībā realizētās eko-
nomiskās politikas efektivitātes precīzākais 
kritērijs ir tautsaimniecības attīstības rādītā-
ji. situācija eiropas savienībā, salīdzinot ar 
pārējo pasauli, neliecina, ka deklarētie mērķi 
un funkcionējošie regulējumi atbilst laikmeta 
prasībām un veicina attīstību. faktiski to rea-
lizācija ne tikai nav sekmējusi es lomas pa-
saulē palielināšanu, bet pat tās saglabāšanu. 
uzskatāmi to apliecina es ietilpstošo valstu 
ikp dinamika ekonomiskās krīzes gados un 
to kopējo rezultātu salīdzinājums ar pasau-
les lielvalstu attīstības rādītājiem. saskaņā ar 
starptautiskā valūtas fonda publicēto infor-
māciju6 2007.–2011. g. ikp apjoms, rēķinot 
nemainīgās cenās, lielākajā es valstu daļā 
samazinājās. no eirozonā ietilpstošām 17 
valstīm tikai septiņās bija ikp palielinājums. 
raksturīgi, ka lielākais kāpums sasniegts 
mazajās valstīs, kuras turklāt ems pievieno-
jās jau krīzes laikā: slovākijā tas palielinājās 
par 8,5% (eiro ieviesa 2009. g.) un maltā 
par 7,7% (eiro kopš 2008. g.). pārējās pie-
cās, kas uzrāda pozitīvu rezultātu (austrija, 
kipra, beļģija, vācija un nīderlande) palie-
linājums bija neliels 1,0–2,8%. desmit ei-
rozonas valstīs ikp apjoms saruka, vairākās 
pat ievērojami. piem., Grieķijā par 13,2, īrijā 
par 9,6 un itālijā par 4,5%. ikp samazinā-
jums bija arī slovēnija (par 3,5%), kura pir-
mā no pēcsociālisma valstīm (2007) iekļā-
vās ems. turpretim igaunijā 2007.–2010. 
g. ikp saruka par 15,5%, bet 2011. g. tas 
palielinājās par 7,6%. kopējais ikp apjoms 
ems valstīs 2011. g. bija par 0,8% mazāks 
nekā 2007. g. 

vēl atšķirīgāka aina veidojās jaunajās es 
valstīs, kuras, saprotams, vēl neietilpa ems. 
no tām visstraujākais ekonomiskā potenciā-
la kāpums bija valstī ar vismazāko ikp uz 

iedzīvotāju — bulgārijā, kurā tā kopējais 
apjoms palielinājās par 22,1%. par 15,9% 
šis rādītājs palielinājās polijā. vēl trijās šīs 
grupas valstīs ikp pieauga par 1,0–4,1%. 
pārējās ikp apjoms saruka, turklāt visstrau-
jāk Latvijā — par 16,3%.

 attaisnot lielākās daļas es valstu stag-
nāciju tikai ar ekonomiskās krīzes radītajiem 
apstākļiem, šķiet, nebūtu pareizi. īpaši tādēļ, 
ka pasaulē ārpus eiropas savienības tās ie-
spaids bija daudz mazāks, vai arī tā vispār 
nebija. vairākas valstis turpināja vairot savu 
ekonomisko potenciālu. piem., asv, kur šī 
krīze sākās, pēc neliela samazinājuma pirma-
jos gados, ikp palielinājās un 2011. g. jau 
nedaudz (par 0,9%) pārsniedza pirmskrīzes 
(2007) gada rādītāju. ikp apjoms 2011. g. 
bija lielāks nekā 2007. g.: Ķīnā par 44,5%, 
indijā par 33,5% un brazīlijā par 15,8%. no 
augsti attīstītajām lielvalstīm tikai japānā krī-
zes gados ikp samazinājās (par 3,1%). Lai 
gan es ietilpstošo valstu ikp kopējais apjoms 
ir pasaulē lielākais, tomēr tā pārsvars par 
atsevišķu lielvalstu ekonomiku pakāpeniski 
samazinās. nosakot salīdzināmo valstu ikp 
apjomu asv dolāros un pieņemot to es–27 
par 100%, minēto piecu lielvalstu kopē-
jais ikp apjoms 2007. g. bija 144,5% un  
2011. g. jau 185,9%. 

minētie skaitļi rāda, ka es vēl nav radīta 
optimāla, laikmetam atbilstoša ekonomis-
ko procesu regulēšanas sistēma. vēl vairāk! 
nekas nav dzirdēts par atbilstošas stratēģijas 
izveidi, lai izturētu konkurences cīņā ar strau-
ji augošajām jaunajām pasaules lielvalstīm. 
es dalībvalstīm, īpaši Latvijai, kā vienai no 
visnabadzīgākajām, pieņemot un realizējot 
atsevišķus nosacījumus, jāvadās no galvenā 
mērķa — palielināt savu ekonomisko poten-
ciālu kā obligātu nosacījumu latviešu nācijas 
saglabāšanai, katrā ziņā ne tādēļ, lai tikai iz-
pildītu kādreiz ieviestos vai tikai ieteiktos es 
regulējumus un saņemtu to vadošo institūciju 
uzslavas.
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2007. gads  2011. gads 

Valstis 
IKP/iedz. 

pēc  PPS 

Cenu 

līmenis 
 Valstis 

IKP/iedz. 

pēc PPS 

Cenu 

līmenis 

ES 100 100,0  ES 100 100,0 

Luksemburga 274 114,8  Luksemburga 271 123,0 

Īrija 147 124,5  Nīderlande 131 108,2 

Nīderlande 132 102,0  Austrija 129 106,4 

Zviedrija 125 115,6  Īrija 129 116,3 

Austrija 124 102,6  Zviedrija 127 126,1 

Dānija 122 137,3  Dānija 125 1143,5 

Somija 117 119,6  Vācija 121 103,2 

Apvien. Kar. 117 114,0  Beļģija 119 111,0 

Beļģija 116 107,4  Somija 114 124,7 

Vācija 115 101,7  Apvien. Kar. 109 102,0 

Francija 108 114,0  Francija 108 110,2 

Spānija 105 92,9  Itālija 100 104,4 

Itālija 104 102,5  Spānija 98 98,2 

Kipra 94 88,3  Kipra 94 88,9 

Grieķija 90 89,8  Malta 85 77,9 

Slovēnija 88 78,9  Slovēnija 84 85,8 

Čehija 83 62,4  Čehija 80 76,5 

Portugāle 79 85,7  Grieķija 79 95,6 

Malta 76 75,5  Portugāle 77 87,1 

Igaunija 70 73,4  Slovākija 73 72,4 

Slovākija 68 63,2  Igaunija 67 77,9 

Ungārija 61 66,7  Ungārija  66 64,4 

Lietuva 59 60,0  Polija 65 59,3 

Latvija 57 66,6  Lietuva 62 65,8 

Polija 54 61,7  Latvija 58 73,8 

Rumānija 41 63,8  Rumānija 49 60,3 

Bulgārija 40 45,6  Bulgārija 45 49,4 
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IKP/iedzīvotāju un patēriņa cenu attiecības ES valstīs, % no ES vidējā 2007. gadā
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IKP/iedzīvotāu un patēriņa cenu attiecības ES valstīs, % no ES vuidējā 2011 gadā
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AccESSION TO THE EUROPEAN EcONOMIc AND MONETARy UNION AND THE 
ISSUE Of OVERcOMING LATVIA’S UNDERDEVELOPMENT

Pēteris Guļāns

Summary

key words: EMU, EU, Maastricht criteria, economic potential, price level

Latvia is planning to accede to the european economic and monetary union (emu) on 1 janu-
ary 2014. the introduction of a common monetary system in the european union (eu) is a 
logical step given that other necessary steps for the development of a common economic area 
have been taken. for the time being they have not. the eu economic area is composed of very 
different countries. the difference between the highest and the lowest in 2011 was 5.9 times 
based on Gdp per capita and 2.9 times based on consumer price level. the eu leading coun-
tries are objectively interested in retaining the two economic development levels and silently 
promote it. it follows from the real state of affairs in the world. the world is overpopulated. 
world’s greatest contradiction (the need for resources and its availability) aggravates. the eco-
nomic potential of the developing countries rises rapidly. the possibility is real that the western 
world may find itself among states lagging behind in the foreseeable future.
Latvia for it to accede to the emu must comply with the criteria of the maastricht agreement. 
these with the exception of inflation are logical as they require the state to put its financial 
system in order. by complying to the inflation criteria (inflation cannot exceed more than 1,5% 
over the average of the three countries with the lowest inflation) the possibility of overcoming 
Latvia’s underdevelopment is excluded. 
the rate of inflation is not an independently regulated indicator. it is dependent on the level of 
prices for goods and services, but consumer price level is closely linked to the economic poten-
tial. by limiting one, by default the growth possibilities of the other are being limited. rising 
prices follow an increase in consumer income, and therefore, an increase in productivity, the 
modernization ensuring the competitiveness of objects of production or other economic activity. 
higher economic potential is associated with higher price level. by accession to the emu and 
without altering the maastricht criteria in regard to inflation it will be programmed for an un-
foreseeably long period of time that Latvia should lag behind the developed eu countries and 
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that there would remain conditions inducing mass emigration and extinction of Latvian nation.
Latvia is geographically close to the scandinavian countries, but the Gdp per capita and 
consumer price levels are respectively 2.0–2.2 and 1.7–1.9 times lower. in compliance with 
the maastricht criteria, an acceptable annual inflation would be 2.7%. Latvia would reach the 
forecasted price level of scandinavian countries only by the next century (years 2106, 2145 
and 2153). the same amount of years would be required to reach the same level of economic 
potential. by maintaining the current rate of inflation (6.23% per annum) Latvia would reach 
the scandinavian level in 16–20 years. if such an inflation rate will be caused by the rapid 
increase of the economic potential, a real chance of gradually reducing mass emigration and 
avoiding the extinction of the nation remain. 
the situation in the eu suggests that the current regulation has not augmented its role in the 
world nor even preserved it. in years 2007–2011, the total Gdp of the emu constituent 17 
countries has decreased by 0.8%. the landscape was gloomier for countries that were not yet 
a part of the emu. on the other hand, in various world superpowers the effect of the crisis was 
minuscule or there was no effect. in eu as yet no optimal system for the regulation of economic 
processes has been created. Latvia as one of the poorest should be guided by the main objec-
tive of increasing its economic potential as a precondition for the preservation of Latvian nation 
rather than solely by the objective of fulfilling the once introduced or just recommended eu 
regulations and receiving the praise of its leading institutions.
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pēc pirmā pasaules kara (1914–1918) 
proklamētā neatkarīgā Latvija1 bija izpostīta 
un novājināta, gandrīz katrs trešais latvietis 
devies bēgļu gaitās, valstī trūka pārtikas2. 
spriežot pēc tautas skaitīšanas datiem, 
1914.–1920. g. Latvijas iedzīvotāju skaits 
samazinājās gandrīz par miljonu — no 
2 552 000 līdz 1 596 131 cilvēkam3. Lai 
palīdzētu jaunajai valstij atlabt, divas die-
nas pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas, 
1918. g. 20. novembrī, nodibināja Latvijas 
sarkanā krusta organizāciju. dibinātāji bija 
pazīstami Latvijas ārsti un advokāti, bet šī 
pasākuma vadību uzņēmās profesors, ķirurgs 
Dr. med. jānis jankovskis (1876–1925)4. 

Latvijas sarkanais krusts ietilpa starptau-
tiskajā sarkanajā krustā un darbojās saskaņā 
ar šīs organizācijas 1863. g. ženēvā pieņem-
to starptautiskās konferences lēmumu, kā arī 
pamatojoties uz ženēvas 1906. g. un hāgas 
1907. g. konvenciju. Latvijas sarkanā krus-
ta atšķirības zīme bija sarkans krusts ar vie-

nāda garuma galiem uz balta laukuma. tas 
bija izveidots pēc parauga, kas apstiprināts 
ar ženēvas 1906. g. konvencijas 31. pantu. 
šī zīme bija Latvijas sarkanā krusta karogā 
un zīmogā. Zīmogam bija uzraksts: “Latvijas 
sarkanais krusts”5.

ar Latvijas sarkanā krusta galvenās val-
des atļauju sarkanā krusta nodaļas nodibinā-
ja arī dažādās Latvijas pilsētās un pagastos. 
nodaļas uzturēja valsts iestādes, tās vāca 
naudu, materiālos līdzekļus un izlietoja tos 
saskaņā ar Latvijas sarkanā krusta galvenās 
valdes norādījumiem, rīkojumiem un instruk-
cijām. Latvijas sarkanā krusta mērķis bija 
palīdzēt valsts kara iestādēm apgādāt ievai-
notos un slimos karavīrus kara laikā un sniegt 
viņiem ne tikai medicīnisku, bet arī citu pa-
līdzību6. 

Liela nozīme reformu ieviešanā medicīnā 
Latvijā un Latvijas sarkanā krusta attīstībā 
bija asv valdības struktūrām — amerikāņu 
palīdzības administrācijai (American Relief 

LATvIjAS SARKAnAIS KRUSTS 
(1918–1940). māsu profesijas 
reorGaniZācija

Olga Odiņa
Inga Millere

Atslēgas vārdi: Latvijas Sarkanais Krusts, žēlsirdīgās māsas, reorganizācija

Līdz ar Latvijas neatkarības proklamēšanu 1918. g., valstī tika nodibināta Latvijas Sarkanā 
Krusta organizācija. Pateicoties starptautiskai sadarbībai, kā arī Amerikas Sarkanā Krusta 
humānai palīdzībai, jau 1919. g. Latvijā sākās higiēnas propaganda sabiedrībā un attīstījās 
preventīvā medicīna, uzsākta reforma slimnieku aprūpē. Valstī atvēra vairākas medicīnas 
iestādes: slimnīcas, sanatorijas, ambulances, veselības kopšanas punktus. Tik radikālām 
pārmaiņām vajadzēja labi sagatavotu medicīnas personālu — pirmām kārtām medicīnas 
māsas. Lai uzlabotu iedzīvotāju veselības stāvokli, galveno uzmanību vērsa uz darbu ar jau-
niešiem, sanitāri higiēniskajiem apstākļiem un veselības principu popularizēšanu. Šo mērķu 
īstenošanai bija nepieciešams pilnveidot medicīnas māsu darbu, ceļot māsu izglītību un 
profesionālo līmeni. 



55

Latvijas sarkanais krusts (1918–1940). māsu profesijas reorGaniZācija

Administracion — ARA), nevalstiskajam 
amerikas sarkanajam krustam, kas 1919. g.  
organizēja sarkanā krusta biedrības līgu, 
kura bija sarkanā krusta nacionālās vienī-
bas apvienība, kā arī asv jaunekļu kristī-
gai savienībai (Young Men Christian Asso-
ciacion — YMCA) un asv jaunavu kristīgai 
savienībai (Young Women Christian Asso-
ciation — YWCA). šīs organizācijas sniedza 
humāno atbalstu cietušajiem iedzīvotājiem 
ne tikai Latvijā, bet arī citās baltijas valstīs. 
1921. g. oktobrī Latvijā darbojās 18 ame-
rikas sarkanā krusta ambulances. 1921. g. 
augustā Latvijā pieredzes apmaiņas nolūkos 
ieradās 14 amerikāņu žēlsirdīgās māsas, ku-
ras strādāja rīgas bērnu klīnikās7.

blakus valstiskām organizācijām un paš-
valdību slimnīcām darbojās arī dažas (ebreju 
un vācu) nacionālo budžetu uzturētas slimnī-
cas. savukārt viens no Latvijas sarkanā krus-
ta darbības veidiem bija slimnīcu darba orga-
nizēšana. Latvijas sarkanais krusts uzturēja 
slimnīcas dažādās Latvijas pilsētās: rīgā, jel-
gavā, daugavpilī, pļaviņās, smiltenē, irlavā, 
ērgļos, skujenē. sarkanais krusts pievērsās 
arī sanatoriju attīstībai rehabilitācijas vaja-
dzībām. sanatorija tuberkulozes slimniekiem 
Gaujas krastā pie cēsīm nodibināta vēl pirms 
organizācijas tapšanas — 1918. g. 14. aprī-
lī. divas sanatorijas Latvijas sarkanais krusts 
1920. g. saņēma mantojumā — no bijušās 
vidzemes guberņas tuberkulozes apkaroša-
nas biedrības tuberkulozes sanatoriju biķer-
niekos un no bijušās krievijas sarkanā krusta 
biedrības bērnu sanatoriju asaros. ar laiku 
savu darbību uzsāka sanatorijas kaulu diloņa 
slimniekiem krimuldā un asaros; sanatorijas 
plaušu slimniekiem kalnamuižā un pie vaiņo-
des, kā arī tērvetē8. 

pateicoties amerikas sarkanā krusta pa-
līdzībai, jau pirmajos Latvijas sarkanā krusta 
organizācijas pastāvēšanas gados tika dibinā-
tas jaunas sarkanā krusta nodaļas, slimnīcas 
un sanatorijas9. organizācija sniedza palī-
dzību nelaimēs cietušiem, piem., neražas, 
sērgu, ugunsgrēku u.c. upuriem. pastāvēja 

arī citas sarkanā krusta iestādes: mākslīgo 
locekļu darbnīca, ārstniecības līdzekļu no-
liktava, māsu skolas, Liepājas nodaļas dis-
pansers tuberkulozes slimniekiem, sērūdens 
vannu iestāde (kandavas nodaļā), ātrās pa-
līdzības transports, smiltenes, daugavpils un 
jelgavas nodaļu aptiekas, veselības kopšanas 
punkti10. 

Lai īstenotu tik plašu darbību, bija jārūpē-
jas par pienācīgi sagatavotu personālu. ārst-
niecības iestādēs strādāja žēlsirdīgās māsas 
ar dažādu izglītību: Latvijā māsas profesiju 
apguvušās, kad te pastāvēja krievijas sarka-
nais krusts, diakoniju māsas, kā arī māsas, 
kas bija beigušas dažādas medicīnas izglītī-
bas iestādes (piem., “albertina” savienības 
žēlsirdīgo māsu kursus, mellinas žēlsirdīgo 
māsu skolu terbatā). tāpēc Latvijas sarka-
najam krustam bija liela nozīme žēlsirdīgo 
māsu izglītošanā, profesionalitātes attīstīša-
nā, veicot māsu reģistrāciju un atbalstot žēl-
sirdīgo māsu savienības darbību11. 

Māsu izglītības attīstība
rīgā, ērgļu ielā, pie Latvijas sarkanā 

krusta slimnīcas 1921. g. nodibināta žēlsir-
dīgo māsu skola12. šajā gadā savu darbību 
uzsāka arī žēlsirdīgo māsu skola Liepājā13. 
skolas atradās Latvijas veselības departa-
menta un izglītības ministrijas pārziņā14. 
Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu sko-
las mērķis bija slimo kopšanai un veselības 
aizsardzībai15 sagatavot teorētiski un praktis-
ki profesionālas žēlsirdīgās māsas. sākumā 
žēlsirdīgo māsu skolas atļāva organizēt slim-
nīcās, kur bija vismaz simts gultas vietu. Lat-
vijas slimnīcas 20. gs. trīsdesmitajos gados 
izjuta žēlsirdīgo māsu trūkumu, tas mudināja 
valstī atvērt vairākas žēlsirdīgo māsu skolas. 
pēc jaunā, 1937. g. 22. decembrī pieņemtā 
ārstniecības likuma žēlsirdīgo māsu skolas 
ļāva ierīkot pie slimnīcām, kurās bija vismaz 
50 gultas vietu. skolas darbojās pēc valsts 
apstiprinātas programmas16. māsu sagata-
vošanai bija izstrādāta izglītības programma. 
žēlsirdīgo māsu sagatavošanas programma 
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ietvēra teorētisko un praktisko kursu. Lekcijas 
lasīja ne tikai ārsti, bet arī žēlsirdīgās māsas 
ar augstāko izglītību. augstāko izglītību mā-
sas ieguva anglijā, Londonā, bedforda kole-
džā (Bedford College). māsas lasīja lekcijas 
par darba ētiku, sieviešu higiēnu, zīdaiņu 
kopšanu, slimnieku kopšanu un par sociālo 
darbu. savukārt praktiskās nodarbības orga-
nizēja dažādās slimnīcu nodaļās, kā arī labo-
ratorijās, aptiekās, veselības kopšanas punk-
tos u. c. praktisko nodarbību laikā audzēknes 
strādāja ārstu un māsu uzraudzībā. 

Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu 
skolu pārvalde 1930. g. apstiprināja Latvijas 
žēlsirdīgo māsu skolu minimālo programmu. 
salīdzinot ar iepriekšējo apmācības kursu, 
tas tika papildināts ar dažiem priekšmetiem, 
piem., ieviesa kursu slimo kopšanas attīstī-
bas vēsturei un rentgenoloģijas pamatprinci-
piem. organizēja teorētiskos priekšlasījumus 
ar praktiskām nodarbībām slimo kopšanā, 
fizikālajā terapijā un masāžā. mācību ilgums 
bija divi gadi17.  

1932. g. pieņemti Latvijas sarkanā krus-
ta žēlsirdīgo māsu skolas statūti. statūtos 
bija uzrādīti skolas vispārējie uzņemšanas 
noteikumi, kā arī skolas apmeklēšanas un 
priekšmetu pasniegšanas kārtība. statūti pa-
redzēja, ka žēlsirdīgo māsu skolās uzņēma 
audzēknes vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar 
pabeigtu vidusskolas izglītību, morāli nevai-
nojamu uzvedību un labu veselību (audzēkņu 
veselības stāvokli pārbaudīja žēlsirdīgo māsu 
skolās). iestājoties skolā, audzēknēm bija jā-
iemaksā iestāšanās nauda divdesmit latu ap-
mērā. mācības pārtraucot, iestāšanās naudu 
neatmaksāja. savukārt trūcīgās audzēknes 
no šīs iemaksas atbrīvoja. 

audzēknēm obligāti bija jādzīvo skolas in-
ternātā. viņām bija jāievēro skolas noteikumi 
un disciplīna. mācību laikā pirmie seši mē-
neši tika uzskatīti par pārbaudes laiku, kurš 
pierādīja audzēkņu atbilstību māsu profesijai. 
Gadījumā, ja audzēkne pēc sava rakstura vai 
veselības dēļ neatbilda māsu profesijai, viņu 
varēja izslēgt no skolas. mācību laikā au-

dzēknēm bija tiesības jebkurā laikā izstāties 
no skolas arī pēc pašas velēšanās, iepriekš 
paziņojot par to skolas vadībai. audzēknes 
nodrošināja ar dzīvokli, ēdināšanu un apģēr-
bu. saslimšanas gadījumā audzēknes ārstēja 
bez maksas. katru gadu audzēknēm pienā-
cās divu nedēļu atvaļinājums. mācību bei-
gās audzēkņu iegūtās zināšanas pārbaudīja 
komisija, kuras sastāvā bija iekļauti skolas 
un veselības departamenta pārstāvji, Latvijas 
sarkanā krusta organizācijas un Latvijas sar-
kanā krusta žēlsirdīgo māsu savienības pār-
stāvji, skolas direktors, inspektore, instruktore 
un lektori. pēc sekmīgi nokārtota eksāmena 
audzēknes saņēma žēlsirdīgās māsas diplo-
mu. Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu 
skolas absolventi trīs gadus atradās Latvijas 
sarkanā krusta galvenās valdes rīcībā18. 

sākot ar 1933. g., Latvijas sarkanā krus-
ta žēlsirdīgo māsu skolās sāka īstenot māsu 
sagatavošanas trīsgadīgu programmu. pirmie 
divi gadi bija paredzēti teorijas apgūšanai, 
pēdējais, trešais gads, veltīts praksei slim-
nīcās. pirmajā apmācības kursā topošām 
māsām, salīdzinot ar iepriekšējo minimālo 
programmu, tika lasīti jauni priekšmeti: zobu 
slimības, sarkanā krusta organizācija un tās 
darbības principi. otrajā kursā arī tika ievies-
tas jaunas disciplīnas: pasīvā gāzu aizsardzī-
ba, mājturība un dietoloģija, sociālā darba 
principi un lekcijas par veselības kopšanas 
punktu darba organizāciju. praktiskās nodar-
bības notika dažādu slimnīcu nodaļās, operā-
ciju zālēs, laboratorijās, fizikālās terapijas un 
rentgena kabinetos, ambulancēs, aptiekās un 
slimnīcu virtuvēs. trešais apmācības kurss 
bija veltīts praktiskām nodarbībām Latvijas 
sarkanā krusta organizācijas slimnīcās, am-
bulancēs un rīgas pilsētas slimnīcās19. 

pārejot uz trīsgadīgo apmācības kursu, 
Latvijā tika sasniegts žēlsirdīgo māsu augstā-
kais izglītības līmenis. šajā laikā tikai dažās 
eiropas valstīs gatavoja žēlsirdīgās māsas ar 
tik pamatīgu izglītību. žēlsirdīgo māsu skolas 
absolventes savās spējās un zināšanās līdzi-
nājās tām akadēmiski izglītotajām medicīnas 
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māsām, kuras tika atzītas amerikas savieno-
tajās valstīs20. 

1938. g. valstī darbojās piecas Latvijas 
sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu skolas. visas 
žēlsirdīgo māsu skolas pakļāvās veselības 
departamentam, bet attiecībā uz statūtiem, 
programmu un atvēršanu, tās rīkojās pēc Lat-
vijas sarkanā krusta statūtiem. 

Māsu reģistrācija
Lai noskaidrotu kara gados izkliedētās 

žēlsirdīgās māsas, salīdzinātu viņu izglītību, 
darba stāžu un sagatavotu darbam Latvijas 
ārstniecības iestādēs, Latvijas sarkanā krus-
ta organizācija 1921. g. uzsāka žēlsirdīgo 
māsu reģistrāciju. Latvijas sarkanā krusta 
nodaļas reģistrēja tikai tās māsas, kuras at-
bilda šīs organizācijas izstrādātiem reģistrāci-
jas noteikumiem. 

Lai žēlsirdīgo māsu reģistrētu un uzska-
tītu par pilntiesīgu, galvenās prasības bija: 
vidusskolas četru klašu izglītība; žēlsirdīgo 
māsu skolas vai medicīnas kursu apguve (jā-
uzrāda apliecinošs dokuments); praktiskais 
darbs slimnīcās ne mazāk par trim gadiem 
(neieskaitot mācību laiku); labas atsauksmes 
par nostrādāto laiku slimnīcās (dokumentāli 
pierādīts). 

izņemot reģistrētās žēlsirdīgās māsas, 
pastāvēja arī rezerves žēlsirdīgās māsas. par 
sarkanā krusta organizācijas rezerves žēlsir-
dīgām māsām reģistrēja tās, kuras atbilda 
augstāk minētajiem kritērijiem, bet kurām 
pietrūka vidusskolas četru klašu izglītības 
vai viņas nebija pietiekami ilgi (trīs gadus) 
nostrādājušas slimnīcā. tomēr tiesības strā-
dāt viņām palika. šī reģistrācija retināja 
māsu rindas un liedza strādāt tām māsām, 
kam nemaz nebija tiesību māsu darbam. 
sarkanajam krustam šī reģistrācija izdevās 
sekmīgi, jo no apmēram tūkstoš personām, 
kas strādāja par māsām, reģistru nokārtoja 
vairāk par 750. turklāt apmēram 300 reģis-
trācijas iesniegumi tika noraidīti, jo dažas ie-
sniedzējas nevarēja dokumentāli pierādīt, ka 
strādāja par māsām, vai uzrādīt dokumentu 

par iegūto māsas izglītību, morālo kvalifikā-
ciju utt.

1931. g. Latvijā iznāca pensiju likums, 
kas Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgajām mā-
sām nodrošināja valsts pensiju. ar pensiju no-
drošināja Latvijas sarkanajā krustā reģistrētas 
māsas, līdz ar to Latvijas sarkanā krusta val-
de pārstrādāja arī māsu reģistrācijas kārtību. 
no šī laika Latvijas sarkanā krusta organizā-
cija par pilntiesīgām žēlsirdīgām māsām atzi-
na un reģistrēja tādas māsas, kuras beigušas 
žēlsirdīgo māsu skolu vai medicīnas kursus 
pirms Latvijas valsts neatkarības proklamēša-
nas; neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanas 
laikā beigušas divgadīgo žēlsirdīgo māsu sko-
lu un praktizējušās Latvijā vismaz trīs gadus 
kādā no slimnīcām; valsts valodu pārvaldošas 
Latvijas pilsones ar vidusskolas izglītību. izņē-
muma gadījumā reģistrēja arī māsas ar nepa-
beigtu vidusskolas izglītību (bet ne mazāk par 
vidusskolas divu klašu izglītību). 

žēlsirdīgās māsas, kuras, sākot ar  
1932. g., bija iestājušās māsu skolās, re-
ģistrēja tikai tad, ja šajās skolās bija ievies-
ta Latvijas žēlsirdīgo māsu skolu minimālā 
programma, kuru 1930. g. 30. maijā ap-
stiprināja Latvijas sarkanā krusta organizā-
cija. žēlsirdīgās māsas, kuras beigušas māsu 
skolas ārzemēs līdz Latvijas valsts proklamē-
šanai (1918. g.), reģistrēja tad, ja tās bija 
apguvušas vismaz četru klašu vidusskolas 
izglītību un nostrādājušas Latvijā piecus ga-
dus ārstniecības iestādēs (no tiem trīs gadus 
slimnīcā); bija Latvijas pilsones un pārvaldīja 
valsts valodu. žēlsirdīgās māsas, kuras bei-
gušas žēlsirdīgo māsu skolu ārzemēs Latvijas 
neatkarības pastāvēšanas laikā, reģistrēja ti-
kai tad, ja tām bija vidusskolas izglītība, tās 
praktizēja vienu gadu slimnīcā Latvijā un no-
kārtoja valsts eksāmenu māsu profesijā. tām 
bija jābūt Latvijas pilsonēm un jāpārvalda 
valsts valoda21.

ja kandidātei pietrūka žēlsirdīgo māsu 
profesijas pildīšanai nepieciešamo morālo 
īpašību, reģistrāciju varēja noraidīt. reģis-
trētās māsas, kas atkārtoti neievēroja darba  
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pienākumus, varēja izslēgt no žēlsirdīgo 
māsu reģistra. ja māsas veselības stāvoklis 
varēja apdraudēt kopjamos, māsai atņēma 
darba tiesības, taču rūpējās par viņas turp-
māko likteni. visām reģistrētām žēlsirdīgām 
māsām katru gadu, oktobrī, bija jāatjauno 
reģistrācijas apliecība. ja māsa šajā laikā 
neatjaunoja apliecību, viņu izslēdza no re-
ģistrēto saraksta. par reģistrāciju žēlsirdīgām 
māsām bija jāmaksā Latvijas sarkanajam 
krustam pieci lati un vienu latu katru gadu 
par apliecības atjaunošanu. šāda gadskārtēja 
pārreģistrācija bija nepieciešama, lai Latvijas 
sarkanā krusta organizācija precīzi zinātu 
visu reģistrēto māsu dzīves un darba vietas, 
it sevišķi tas bija nepieciešams mobilizācijas 
gadījumam. tika paredzēts, ka tādā gadīju-
mā Latvijas sarkanā krusta organizācija un 
arī reģistrētās žēlsirdīgās māsas pāries ar-
mijas virspavēlnieka rīcībā. regulāra māsu 
pārreģistrācija bija nepieciešama arī tādēļ, lai 
kontrolētu māsu profesionālo darbību22. 

Līdz 1937. g. visām Latvijas žēlsirdīga-
jām māsām bija jāreģistrējas Latvijas žēlsir-
dīgo māsu savienībā, bet, sākot no 1938. g., 
reģistrāciju veica veselības departaments. 
Latvijas sarkanā krusta organizācija tam 
sūtīja ziņas par katru reģistrēto māsu. bija 
noteikta šāda kārtība: par katru organizāci-
jā reģistrēto māsu Latvijas sarkanais krusts 
sūtīja viņas individuālo reģistrācijas lapu 
veselības departamentam, kā arī ziņoja šim 
departamentam par visām pārmaiņām māsu 
reģistrā23. 

Savienības izveide un principi
Lai apvienotu Latvijas sarkanā krusta 

žēlsirdīgās māsas; paaugstinātu māsu profe-
sionālo līmeni, uzlabotu un nodrošinātu viņu 
materiālo stāvokli; darba apstākļus; sniegtu 
palīdzību vecumdienās, slimību un nelaimes 
gadījumos, 1922. g. 29. jūnijā tika nodibi-
nāta Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu 
savienība. Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo 
māsu savienība atradās rīgā, skolas ielā 1, 
Latvijas sarkanā krusta telpās. savienības 

darbību noteica Latvijas sarkanā krusta gal-
venās valdes instrukcija. savienībai piederēja 
zīmogs ar uzrakstu: “Latvijas sarkanā krusta 
žēlsirdīgo māsu savienība”24. savienības dar-
bību pārzināja valde, pilnsapulce un revīzijas 
komisija. valde sastāvēja no sešiem locek-
ļiem, kurus ievēlēja savienības pilnsapulce.

 valdes sastāvs 1922. g. bija sekojošs: 
savienības priekšsēdētāja — māsa marta 
celmiņa (1880–1937), vicepriekšsēdē tā - 
ja — māsa elza Grīvāne (1892–1935), sek-
retāre — māsa justīne kušķe (1892–1977), 
kasiere — māsa serafima dreikante, sekre-
tāres vietniece — māsa ernestīne šampele  
un kasieres vietniece — māsa ebba krē-
mane. savienības valdes sēdēs piedalījās 
arī pārstāvji no Latvijas sarkanā krusta gal-
venās valdes: sarkanā krusta priekšnieks 
Dr. med. k. kasparsons un galvenās valdes 
locekļi: direktors p. siecenieks un k. Gop-
pers25. 

savienības līdzekļus veidoja vienreizējās 
iemaksas un ikgadējās biedru naudas; sa-
vienības iestāžu un uzņēmumu ieņēmumi; 
naudas un mantas ziedojumi; savienības 
sarīkojumi; Latvijas sarkanā krusta pabalsti 
un citi ienākumi. māsu organizācija sastāvē-
ja no biedriem, goda biedriem un biedriem 
veicinātājiem. par biedriem varēja būt žēl-
sirdīgās māsas, kuras noteikumos paredzē-
tā laikā iemaksāja vienreizēju iemaksu un 
biedru naudu. Lai iestātos savienībā, bija 
jāiemaksā 300 rubļu. biedra nauda gadā 
bija 50 rubļu. 

 par goda biedriem savienības pilnsapul-
ce saskaņā ar valdes priekšlikumu varēja ie-
vēlēt personas, kuras ievērojami sekmējušas 
savienības mērķus. Goda biedriem piederēja 
visas biedru tiesības. par biedriem veicinā-
tājiem varēja būt katra fiziska vai juridiska 
persona, kura savienības mērķu veicināšanai 
iemaksāja gadā ne mazāk kā divi simti rubļu. 
žēlsirdīgās māsas par biedrēm uzņēma sa-
vienības valde saskaņā ar Latvijas sarkanā 
krusta biedrības galvenās valdes apstiprinā-
tām instrukcijām. uzņemto biedru sarakstus 
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apstiprināja Latvijas sarkanā krusta galvenā 
valde. katras žēlsirdīgās māsas−biedres pie-
nākums bija veicināt savienības darbību un 
mērķus, kā arī ievērot savienības noteikumus 
un lēmumus. Latvijas sarkanā krusta žēl-
sirdīgo māsu savienības māsas attiecībā uz 
savu darbību atradās Latvijas sarkanā krusta 
galvenās valdes pārziņā. savienībā reģistrē-
tām žēlsirdīgām māsām valdei rakstiski bija 
jāpaziņo sava darba un dzīves vieta, kā arī 
par to maiņu26. savienības biedri zaudēja 
savas tiesības nāves gadījumā, izstājoties no 
savienības pēc savas vēlēšanās vai izslēgša-
nas gadījumā27. 

 tiesības valkāt noteikta parauga apģērbu 
ar sarkanā krusta zīmi uz krūtīm un numuru 
ar zīmogu uz kreisās rokas drīkstēja tikai žēl-
sirdīgo māsu savienības māsas, kurām bija 
Latvijas sarkanā krusta galvenās valdes izdo-
ta apliecība. sarkanā krusta zīmes lietošana 
bez atļaujas bija aizliegta. apģērbu ar sarka-
nā krusta zīmi žēlsirdīgās māsas valkāja tikai 
darba laikā28. tādējādi varētu atšķirt īstās 
žēlsirdīgās māsas no viltus māsām, jo plašā-
ka sabiedrība tika informēta, ka īstās māsas 
nenēsā savu tērpu uz ielas un publiskās vie-
tās ārpus darba laika29.  

 1923. g. 16. aprīlī Latvijas sarkanā 
krusta galvenā valde ar priekšnieku Dr. med. 
j. jankovski apstiprināja noteikumus, kas 
paredzēja rezerves māsu uzņemšanu žēlsir-
dīgo māsu savienībā. savienībā varēja uz-
ņemt rezerves māsas, kas beigušas žēlsirdīgo 
māsu skolu (kursus), kuras to varēja pierādīt 
ar oriģinālu apliecību vai apstiprinātu kopiju. 
pieņēma tādas māsas, kuras ieguvušas vis-
maz četru klašu vidusskolas izglītību (oriģi-
nālas apliecības, apstiprinātas kopijas vai ar 
pietiekamiem galvojumiem); kuras pārvaldīja 
valsts valodu (latviešu); ne mazāk kā divus 
pēdējos gadus bija nostrādājušas un jopro-
jām strādāja Latvijā par žēlsirdīgām māsām 
sarkanā krusta organizācijā vai ārstniecības 
iestādēs, kurām par šo darba laiku ir pietieka-
ma pieredze un labas atsauksmes no iestāžu 
vadītājiem. rezerves māsas, kuras pēdējos 

gadus nodarbojušās Latvijā ar privāto slim-
nieku kopšanu, arī uzņēma savienībā. tām 
vajadzēja dokumentāli pierādīt vismaz divu 
gadu nevainojamu praksi kādā ārstniecības 
iestādē Latvijā un labas atsauksmes no ārs-
tiem, kuru vadībā kopa privātos slimniekus. 
Lai iepazīstinātu savienības māsas ar uzņe-
mamo žēlsirdīgo māsu sastāvu, viņu vārdus 
mēnesi pirms galīgās uzņemšanas publicēja 
Latvijas sarkanā krusta žurnālā “apskats”. 

māsu savienība, aktivizējot šīs profesi-
jas pārstāvjus, jau no pirmajām pastāvēša-
nas dienām veltīja savu darbību māsu labā. 
savienībā pastāvēja birojs, ar tā palīdzību 
māsas iekārtoja darbā. organizācija regulāri 
veica māsu aptauju, lai savāktu ziņas par žēl-
sirdīgo māsu darba noteikumiem un atalgo-
šanu. balstoties uz aptaujas rezultātiem, bija 
izstrādāti priekšlikumi žēlsirdīgo māsu darba 
apstākļu uzlabošanai. pateicoties savienības 
darbībai, vairākās ārstniecības iestādēs mā-
sām bija ieviesta nedēļā viena brīva diena30. 

savienība uzturēja ciešus sakarus ar sar-
kanā krusta biedrību līgas žēlsirdīgo māsu 
departamentu parīzē (francija) un ar starp-
tautisko žēlsirdīgo māsu savienību ženēvā. 

pateicoties savienības pūlēm, bija iekār-
tots māsu atpūtas nams krimuldā, kur māsas 
par nelielu maksu pavadīja savu atvaļināju-
ma laiku. trūcīgās māsas tur uzturējās par 
brīvu. māsām, kuras brauca uz rīgu koman-
dējumā, skolas ielā 1 tika iekārtotas telpas, 
kur varēja dzīvot bez atlīdzības. savienība 
pēc iespējas rūpējās arī par trūcīgajām dar-
ba biedrenēm, sistemātiski izsniedzot viņām 
pabalstus un nodrošinot ar medicīnisko palī-
dzību. savukārt strādājošās māsas ik gadus 
maksāja nodokli savām trūcīgajām, darba 
nespējīgām biedrenēm. savienība nodibināja 
arī speciālo fondu māsu patversmes namam. 
ar laiku daugavpilī, jelgavā un Liepājā31 tika 
nodibinātas vairākas māsu komitejas. no 
1929. līdz 1940. g. ar savienības atbalstu 
tika izdots žurnāls “žēlsirdīgā māsa”, kas in-
formēja par savienības darbību, notikumiem 
māsu profesijā Latvijā un ārzemēs. žurnāla 
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redaktores bija žēlsirdīgās māsas m. celmiņa 
un j. kušķe, 1937. g. — māsa j. kušķe32. 

1940. g. aprīlī izveidoja Latvijas sarka-
nā krusta žēlsirdīgo māsu pārvaldi. pārval-
de pārzināja žēlsirdīgo māsu reģistrācijas un 
izglītības lietas, rūpējās par žēlsirdīgo māsu 
izglītību un tās saturu saskaņā ar sarkanā 
krusta galvenās valdes principiem. žēlsirdīgo 
māsu pārvalde dažu jautājumu atrisināšanai 
regulāri organizēja sēdes. pārvaldes sēdes 
uzskatīja par pilntiesīgām, ja tajās piedalījās 
vismaz seši pārvaldes locekļi, turklāt divi no 
viņiem bija galvenās valdes pārstāvji. sē-
des vadīja pārvaldes priekšsēdētājs vai viņa 
prombūtnes laikā viens no pārvaldes locek-
ļiem — galvenās valdes pārstāvis. pārval-
des protokolus apstiprināja Latvijas sarkanā 
krusta prezidijs. pārvaldes lietvedību kārtoja 
sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu savienība, 
turklāt tā kārtoja māsu reģistrāciju, pieņēma 
reģistrējamo māsu un sarkanā krusta māsu 
skolu audzēknes lūgumrakstus un doku-
mentus, izskatīja tos un informēja par tiem 
pārvaldi, kā arī rakstīja pārvaldes sēžu pro-
tokolus un kārtoja citus pārvaldes uzdotus 
tehniskus darbus. pārvalde, pamatojoties uz 
iesniegtiem māsu dokumentiem un saskaņā 
ar sarkanā krusta izdotiem žēlsirdīgo māsu 
reģistrēšanas noteikumiem, lēma par viņu 
uzņemšanu pilntiesīgo māsu skaitā vai māsu 
rezervē. pārvalde, saskaņā ar sarkanā krusta 
noteikumiem, izraudzīja kandidātes sarkanā 
krusta māsu skolām, no sava sastāva nozī-
mēja pārstāvjus, kas ar balss tiesībām pie-
dalījās sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu skolu 
pārbaudījumu komisijās. Latvijas sarkanā 
krusta žēlsirdīgo māsu skolas iesniedza pār-
valdei audzēkņu pārbaudes protokolus. pār-
valde pārzināja to māsu iekārtošanu darbā, 
kuras bija beigušas sarkanā krusta žēlsirdīgo 
māsu skolas un atradās sarkanā krusta rīcī-
bā. pārvalde izstrādāja un iesniedza sarkanā 
krusta prezidijam apstiprināšanai sarkanā 
krusta žēlsirdīgo māsu skolu un izglītības 
kursu programmas33.

krievu žēlsirdīgo māsu biedrības
Latvijas republikā dzīvoja desmit pro-

centi krievu tautības iedzīvotāju, kuriem pēc  
1918. g. pievienojās krievu emigranti34. Lat-
vijā joprojām darbojās “krievu slimnīcas bied-
rības” valde. šīs valdes uzdevums bija sniegt 
ārstniecisko palīdzību un medicīnisko kopša-
nu ne tikai saviem locekļiem, bet arī visiem 
krievu iedzīvotājiem Latvijā. tā trūcīgiem tika 
sniegta bez maksas, bet maznodrošinātiem — 
par samazinātu cenu. Lai nodrošinātu šos pa-
kalpojumus, tika izveidota krievu ārstu kolē-
ģijas “krievu slimnīca” (“Русская больница”) 
un “ambulance” (“Aмбулаторiя”). šīs ārstnie-
cības iestādes darbojās rīgā, Lāčplēša ielā 
161, katru dienu no plkst. 11 līdz plkst. 15, 
izņemot svētku dienas35. 

biedrība “Svētais krusts” 
1927. g. rīgā tika nodibināta krievu 

žēlsirdīgo māsu biedrība “svētais krusts” 
(“Святой Крест’’). biedrības mērķis bija 
sniegt palīdzību saviem locekļiem, nodroši-
nāt tos ar darbu, uzlabot savu biedru mate-
riālos apstākļus, kopt slimniekus un nevarī-
gos, kā arī rūpēties par savu biedru garīgo 
attīstību36. 

1928. g. rīgā, ricarskaja (Рыцарская) 
ielā 68, dz. 11 (mūsdienās bruņinieku iela), 
notika pirmā krievu žēlsirdīgo māsu biedrības 
“svētais krusts” kopsapulce. biedrība savās 
rindās apvienoja 34 žēlsirdīgās māsas, ku-
ras agrāk piederēja dažādām bijušā krievijas 
sarkanā krusta kopienām. starp viņām bija 
pirmā pasaules kara dalībnieces, dažas ap-
balvotas ar Georga krustu37. 

par biedrības priekšsēdētāju tika ievēlē-
ta žēlsirdīgā māsa m. a. slavinska (Мария 
Андреевна Славинская). dalībnieki par ko-
pienas simbolu apstiprināja krustu un tika ie-
pazīstināti ar kopienas nolikumu38. tas pare-
dzēja biedrības locekļiem katru gadu maksāt 
biedrības naudu četru latu apmērā. Lai kļūtu 
par biedrības “svētais krusts” locekli, izņe-
mot iesniegumu, bija nepieciešams iesniegt 
vienu apliecību no bijušās rīgas krievijas 
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sarkanā krusta kopienas un otru apliecību no 
rīgas krievu biedrības ārstiem. 

biedrībai nebija pamatkapitāla, tāpēc, 
sākot ar 1929. g., tā uzsāka loteriju rīko-
šanu. Loterijās iegūtā nauda tika izdalīta 
pabalstiem biedrības trūcīgām žēlsirdīgām 
māsām un viņu skolas vecuma bērniem bāre-
ņiem grāmatu un apģērba iegādei. 1929. g.  
28. maijā loterija notika krievu klubā rīgā, 
Lielā Ķēniņa ielā 1 (Б. Koролевская, 1). Lo-
terijai tika nodrukātas 4000 biļetes, katra 20 
santīmu vērtībā, par kopējo summu 800 latu. 
Loterijas laikā tika pārdotas 2358 biļetes par 
summu 471 lats un 60 santīmi. 1930. g. 
loterija tika organizēta 13. maijā. tomēr lo-
terijas ienākums bija ļoti niecīgs, šī organizā-
cija atradās smagā finansiālā stāvoklī. krie-
vu žēlsirdīgo māsu biedrība “svētais krusts” 
bija spiesta griezties pie pilsētas valdes ar 
lūgumu asignēt biedrībai ikgadējo pabalstu 
4000 latu apmērā. šī nauda bija paredzēta 
biedrības locekļu dzīvokļu uzturēšanai — bez 
darba palikušām žēlsirdīgām māsām, kurām 
bija bērni bāreņi. tomēr materiālo palīdzību 
biedrība nesaņēma39. 1929. g. sakarā ar 
smago finansiālo stāvokli biedrība griezās pēc 
materiālas palīdzības pie amerikas sarkanā 
krusta, tomēr to nesaņēma40. 

atbilstoši organizācijas mērķiem, kas 
paredzēja rūpes par biedru garīgo attīstību, 
biedrība “svētais krusts” organizēja balles ar 
visai plašu kultūras programmu. atbildīgā par 
šo pasākumu bija biedrības priekšsēdētāja. 
1931. g. balle tika rīkota rīgā, Lielā Ķēniņa 
ielā 1, krievu klubā. kultūras programmā ar 
krievu dejām uzstājās Lili brjanceva (Лили 
Брянцева, pēc pases Зинаида Посникова); 
kudrjavcevs-sokoļskis (Кудрявцевъ-Соколь-
ский, pēc pases Konstanīns Kudrjavcevs) 
uzstājās ar krievu dziesmām un dejām, kā arī 
astoņgadīgā balerīna ausma austruma. kul-
tūras programma noslēdzās ar dejām. 

atzīmējot biedrības pastāvēšanas piecu 
gadu jubileju, 1931. g. 10. janvārī notika 
dievkalpojums. šajā gadā netika atļauta ik-
gadējā loterija, jo biedrība varēja iztikt arī bez 

tās. daļa biedrības locekļu pauda viedokli, 
ka viņu organizācijas darbība tiek ierobežo-
ta tāpēc, ka biedrības žēlsirdīgo māsu lielākā 
daļa bija krievu emigrantes. tai pašā laikā 
gan vācu “Rigasche Rundschau”, gan latvie-
šu “jaunākās Ziņas” regulāri publicēja visus 
biedrības sludinājumus. 

 neskatoties uz grūtībām, 1932. g. 
15. janvārī biedrība pastāvēšanas piecu 
gadu jubileju svinēja rīgā, krievu kluba tel-
pās, Lielā Ķēniņa ielā 1. kultūras program-
mas dalībnieki bija Latvijas pilsoņi, atbildīgā 
par svinīgo vakaru — biedrības priekšniece 
m. slavinska. 

1932. g. biedrība “svētais krusts” ar 
lūgumu sniegt materiālo palīdzību biedrības 
locekļiem griezās pie bijušā krievijas sarka-
nā krusta galvenās valdes parīzē (francija). 
savu lūgumu biedrības locekļi pamatoja ar 
to, ka krīzes laikā valstī vairāk nekā puse bi-
jušās krievu kopienas žēlsirdīgo māsu paliku-
šas bez darba un biedrības aizgādībā atradās 
žēlsirdīgo māsu deviņi bērni bāreņi skolas 
vecumā. turklāt māsas bija spiestas dzīvot 
neapkurināmos dzīvokļos un pusbadā. tomēr 
biedrība materiālo atbalstu nesaņēma krievu 
emigrantu vidū arī francijā, jo bija bezdarbs 
un trūka finansiālo līdzekļu. 

 Lai risinātu situāciju, biedrības locekļi 
nolēma pilsētas centrā īrēt divistabu dzīvokli 
ar virtuvi. šo dzīvokli bija plānots izmantot 
bez darba palikušo māsu izmitināšanai, ku-
ras veiks dažādus rokdarbus: šūs un lāpīs 
veļu, adīs un veiks citus darbus. darbam bija 
nepieciešama šujmašīna. Lai gan biedrība 
pastāvēja jau sešus gadus un vairākas reizes 
bija griezusies pie pilsētas valdes pēc palī-
dzības, tomēr materiālu pabalstu nesaņēma. 
dažas bez darba palikušās māsas griezās pie 
biedrības vadītājas ar lūgumu atbrīvot viņas 
no ikgadējās biedru naudas iemaksas — čet-
riem latiem. māsas arī tika atbrīvotas no ik-
gadējām iemaksām41.

1932. g. biedrība negaidīti saņēma pa-
balstu 100 latu apmērā no Galvenā kara 
resora. šo naudu biedrība nolēma ziedot 
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saviem trūcīgajiem, bez darba palikušajiem 
locekļiem, kuriem bija bērni. pabalsts tika 
piešķirts astoņām žēlsirdīgām māsām42. 

organizācijas pastāvēšanas laikā tās 
biedru skaits nepalielinājās. 1933. g. bied-
rībā bija 36 locekļi: divi vīrieši (zvērinātais 
pilnvarnieks un bezdarbnieks) un 34 žēlsirdī-
gās māsas. nodarbinātas bija tikai sešas per-
sonas: viens vīrietis (zvērinātais pilnvarnieks) 
un piecas žēlsirdīgās māsas43. 

krievu žēlsirdīgo māsu biedrība 
Latvijā

1934. g. 27. martā ar mērķi apvienot 
krievu žēlsirdīgās māsas Latvijā, palīdzēt 
iekārtoties darbā, atvieglot darba apstākļus, 
sniegt savstarpēju palīdzību, morālo atbalstu 
un veicināt savu biedru materiālo labklājību 
un garīgo attīstību tika reģistrēta vēl viena 
krievu žēlsirdīgo māsu organizācija — “krievu 
žēlsirdīgo māsu biedrība Latvijā” (“Общество 
русских сестер милосердия в Латвии”). 
biedrības valde atradās rīgā, Lāčplēša ielā 
161, 5. dzīvoklī. valdes sastāvā bija priekš-
sēdētāja — māsa h. Zobninska (Хелена 
Зобнинская), priekšsēdētājas vietniece — 
māsa Čestnokova (Честнокова), kasiere — 
māsa šenka (Шенк), sekretāre — māsa siva-
čova (Cивачева) un valdes locekļi — māsas 
Leimane (Лейман) un vīķene (Викене). mā-
sas Grosa (Гросс), štrauha (Штраух) un Lai-
zāne (Лайзан) pārstāvēja biedrības kontroles 
komisiju44. 1934. g. 26. aprīlī tika apstip-
rināti šīs biedrības statūti45. tie noteica, ka 
biedrībā uzņēma žēlsirdīgās māsas ne jaunā-
kas par 18 gadiem, kuras ieguvušas izglītību 
gan kara laikā, gan beigušas privātos kursus, 
un uzņēma arī rezerves žēlsirdīgās māsas. iz-
ņēmuma gadījumos organizācijā uzņēma arī 
tādas žēlsirdīgās māsas, kuras piederību pie 
žēlsirdīgo māsu kārtas pierādīja tikai ar aplie-
cību no dienesta vietas. tāpat biedrībā pieņē-
ma arī feldšerus, vecmātes un slimo kopējas. 
personas, kuras nebija žēlsirdīgās māsas, bet 
kuras aktīvi atbalstīja biedrības mērķus, arī 
varēja ievēlēt par biedriem veicinātājiem. šīm 

personām nebija balsstiesību un viņas neva-
rēja ievēlēt biedrības valdē. personas, kuras 
veicināja biedrības attīstību ar sevišķiem no-
pelniem, ievēlēja par goda biedriem un tām 
piederēja īsta biedra tiesības, bet viņas ne-
varēja ievēlēt biedrības valdē. katra biedra 
pienākums bija veicināt organizācijas mērķu 
īstenošanu dzīvē, ievērot statūtus, katru gadu 
maksāt biedra naudu — divus latus. 

 1935. g. krievijas žēlsirdīgo māsu bied-
rībā reģistrēti 38 locekļi, bet 1937. g. organi-
zācija apvienoja 35 biedrus46. 

biedriem piederēja balsošanas tiesības. 
biedrības žēlsirdīgām māsām ar attiecīgo val-
des iestāžu atļauju bija tiesības valkāt formas 
tērpu un zīmi darba laikā un it sevišķi svinī-
gos gadījumos. biedri zaudēja savas tiesības 
nāves gadījumā, izstāšanās vai izslēgšanas 
gadījumā, ja viņu darbība neatbilda biedrības 
interesēm. par izstājušos no biedrības uzska-
tīja to locekli, kurš rakstiski paziņoja valdei 
par vēlēšanos aiziet no biedrības vai gada 
laikā nebija maksājis biedra naudu. Lēmumu 
par locekļa izslēgšanu no biedrības pieņēma 
pilnsapulcē. 

Gadskārtējās pilnsapulces valde rīkoja 
gada beigās, pēc valdes vai revīzijas komisijas 
locekļu uzaicinājumiem, valdes un biedrības 
darbības atskaitei, kā arī citu lietu izskatīša-
nai. par pilnsapulces laiku, vietu un dienas 
kārtību valde paziņoja biedriem ar pavēstēm 
vai sludinājumiem avīzēs divas dienas pirms 
sapulces. pilnsapulci atklāja valdes priekš-
sēdētāja vai viņas vietniece, sapulci vadīja 
biedrības loceklis, kuru sapulce katru reizi 
ievēlēja atsevišķi. katram biedram pilnsapul-
ces laikā bija tikai viena balss, kura viņam 
bija jāizmanto. biedrības darbības, īpašuma 
un finansiālā stāvokļa kontrolei pilnsapulce 
ievēlēja revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā.

deklarēto mērķu sasniegšanai biedrībai 
bija atļauts organizēt slēgtas un publiskas 
lekcijas, loterijas, kursus, darbnīcas un bib-
liotēkas, paaugstināt kvalifikācijas līmeni, 
nodrošināt savus locekļus ar darbu un sniegt 
materiālo atbalstu trūcīgajiem biedriem. 
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biedrībai piederēja juridiskas personas tiesī-
bas, organizācija varēja iegūt un atsavināt, 
nomāt un iznomāt kustamu un nekustamu 
īpašumu. biedrībai bija tiesības attīstīt vie-
tējos un starptautiskos sakarus ar organi-
zācijām, kurām bija līdzīgi mērķi. biedrības 
līdzekļi veidojās no biedru maksājumiem, 
ziedojumiem, sarīkojumiem, loterijām, kon-
certiem un citiem pasākumiem. 

biedrības valde cerēja paplašināt savu 
darbību, tāpēc bija paredzēts organizēt lat-
viešu valodas kursus, lekciju ciklu medicīnas 
jautājumos, praktiskās nodarbības masāžas 
apgūšanai, kā arī rīkot loterijas un vakarus 
finansiālo līdzekļu iegūšanai. tomēr kara ga-
dos šīs aktivitātes un lūgumi par sapulču rīko-
šanu, žēlsirdīgo māsu atkārtotiem kursiem un 
loterijām atteikti. divu gadu laikā kopš bied-
rības reģistrācijas notika tikai viena sapulce 
par organizācijas jautājumiem un divas val-
des sapulces. Līdz ar to organizācija nevarēja 
parādīt savu aktivitāti. 1934. g. 13. septem-
brī biedrība griezās pie krievu slimnīcu bied-
rības “brāļu palīdzība” ar lūgumu atļaut pie 
slimnīcas atvērt profesionālos kursus krievu 
žēlsirdīgām māsām, bet ar tautas labklājības 
ministrijas 1934. g. 24. oktobra lēmumu šis 
lūgums noraidīts47.

krievu žēlsirdīgo māsu biedrību 
reorganizācija

Ņemot vērā finansiālo situāciju, kādā 
atradās abas krievu žēlsirdīgo māsu organi-
zācijas, biedrība “svētais krusts” 1936. g.  
8. jūnijā no iekšlietu ministrijas saņēma 
dokumentu nr. 53862 ar uzaicinājumu ap-
vienoties ar krievu žēlsirdīgo māsu biedrī-
bu. abu biedrību valdēm bija jānotur kopēja 
sēde, kurā jālemj par apvienošanos. apvie-
nošanās sēdes protokols divos eksemplāros 
(turklāt vienam jābūt notariāli apstiprinātam), 
abu biedrību valžu kopēji parakstīts lūgums,  
jaunie apvienotās biedrības statūti divos ek-
semplāros līdz ar zīmognodevu piecu latu ap-
mērā bija jāiesniedz preses un biedrību noda-
ļai. pēc biedrību apvienošanās bija jāpieņem 

jauns nosaukums. apvienošanās bija jāorga-
nizē viena mēnešu laikā, pretējā gadījumā 
biedrība tiktu likvidēta. jaunie statūti bija 
jāparaksta abu biedrību valžu kvorumam48. 
žēlsirdīgo māsu biedrības “svētais krusts” 
sapulcē vienbalsīgi pieņemts lēmums neap-
vienoties ar krievu žēlsirdīgo māsu biedrību 
Latvijā49. 

1936. g. 18. martā biedrības “svētais 
krusts” priekšniece m. slavinska iekšlietu 
ministrijai iesniedza vēstuli ar lūgumu ne-
apvienot biedrību ar krievu žēlsirdīgo māsu 
biedrību Latvijā un atstāt biedrības līdzšinējo 
nosaukumu — krievu žēlsirdīgo māsu bied-
rība “svētais krusts”. šis lūgums tika pama-
tots ar to, ka dažas krievu žēlsirdīgo māsu 
biedrības māsas kādreiz bija biedrības “svē-
tais krusts” locekles, bet dažādu pārkāpumu 
dēļ tika izslēgtas no biedrības, jo bija “kreisi 
noskaņotas”. Līdz ar to kopējais darbs ar šo 
biedrību uzskatāms par neiespējamu50.

tāpat biedrība “svētais krusts” nolēma ie-
sniegt lūgumu Latvijas valsts prezidentam Dr. 
k. ulmanim nemainīt organizācijas nosau-
kumu. organizācija lūdza atļauju izmantot 
līdzšinējo biedrības zīmogu, kurā līdz ar apzī-
mējumu valsts valodā atstāt biedrības nosau-
kumu arī krievu valodā: Обществo русских 
сестер милосердия “Святой Крест”, kā to 
savā laikā bija apstiprinājusi rīgas apgabal-
tiesa51. Lūgumu izskatīja un 26. septembrī 
biedrībai atļāva turpināt savu darbību, izman-
tojot zīmogu ar apzīmējumu vienīgi valsts va-
lodā, bez krusta attēla zīmogā52. 

1937. g. 15. jūlijā krievijas žēlsirdīgo 
māsu biedrībai Latvijā piedāvāja grozīt statū-
tus un mainīt biedrības nosaukumu, lai tajā 
nebūtu vārdu “žēlsirdīgās māsas”53. biedrī-
bas locekļi nolēma, ka, mainot savas orga-
nizācijas nosaukumu, tās darbība neatbildīs 
organizācijas mērķim un statūtiem. Līdz ar to 
1937. g. notika krievu žēlsirdīgo māsu bied-
rības Latvijā valdes sēde Lāčplēša ielā 161, 
kur tika paziņots par biedrības likvidāciju. 
iekšlietu ministrija piekrita krievu žēlsirdīgo 
māsu biedrības Latvijā likvidācijai, tas tika  
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paveikts trīs mēnešu laikā. biedrības nauda 
— 150 lati atdoti krievu slimnīcas biedrībai 
“brāļu palīdzība” ar lūgumu sniegt medicīnis-
ko palīdzību tiem biedrības locekļiem, kuri 
nesastāvēja slimo kasēs; Latvijas tuberkulo-
zes apkarošanas biedrībai, krievu izglītības 
biedrības dāmu komitejas bērnudārzam un 
troicas-sergejevas klostera bērnu patversmei 
kopā nodoti 50 lati, bet uzvaras laukuma 
restaurācijai — 30 lati54.  

Diakonijas māsu stāvoklis 
Latvijas Sarkanā krusta darbības 
laikā

kristīgajā skatījumā diakonijas aprūpes 
darbam piemīt sevišķs raksturs. diakonijas 
darba raksturu nosaka trīs aspekti: dieva 
un cilvēka mīlestības derības apliecināša-
na, dieva slavēšana un kļūšana par apsolī-
tās dieva valstības zīmi55. diakonijas māsu 
kustības attīstību īpaši atbalstīja protestantu 
baznīca sakarā ar iekšējas misijas panāku-
miem 19. gs. otrajā pusē. 

uzsākot savu darbību vācijā, šī kustība 
saņēma atbalstu arī citās valstīs, tajā skai-
tā krievijā, kuras sastāvā šajā laikā atra-
dās Latvija. 1859. g., pēterburgā, ārsts Dr. 
karls fon majers (Karl von Majer) nodibināja 
evaņģēlisko hospitāli56. savukārt rīgā, frī-
denštrāsē (Friedensstrase; mūsdienās miera 
iela) nr. 3, ar krievijas ķeizarienes marijas 
aleksandrovnas (Mapия Алекcандровна) at-
balstu 1862. g. nodibināta diakonijas bied-
rība, nosaukta par godu ķeizarienei viņas 
vārdā “žēlsirdīgo māsu biedrība mari”. bied-
rību organizēja, lai apmācītu kristietes kopt 
slimniekus un bērnus, nodrošinātu īslaicīgu 
patversmi sievietēm un apmācītu viņas dar-
bam. šim nolūkam biedrībā organizēja māsu 
izglītības iestādi ar slimnīcu un patversmi 
kalponēm. organizācijai bija savs zīmogs, 
kurā attēlots krusts ar dibināšanas gadu un 
biedrības nosaukumu. biedrības darba va-
loda bija vācu57. vēlāk, 1866. g., rīgā no-
dibināts pirmais diakonijas nams baltijā — 
marijas diakonijas nams. tā dibinātājs un 

pirmais rektors bija Georgs Loesevics (Georg 
Loesevitz). iestāde sāka darboties nikola-
ja ielā (mūsdienās krišjāņa valdemāra iela) 
ar sešu slimnieku aprūpi. pirmās diakonijas 
māsas atbrauca no drēzdenes58. 

šo māsu darbs balstījās uz žēlsirdību, 
viņu medicīniskās zināšanas bija minimālas, 
taču palīdzība, ko tās sniedza slimajiem, vēr-
tējama augstu59. pirms pirmā pasaules kara 
Latvijas teritorijā diakoniju māsu iestādes 
darbojās rīgā, jelgavā, Liepājā, ventspilī un 
citās kurzemes pilsētās. diakoniju māsas ar 
savu labdarību sabiedrībā ieguva lielu cieņu. 
to ievēroja arī krievu imperators un 1917. g.  
8. februārī diakoniju māsas milli kenkeru 
(Milli Keнкеръ) un adamu peļdeku (Aдама 
Пельдека) apbalvoja ar sudraba medaļām 
“par centību” (“За усердие”)60.

pēc pirmā pasaules kara marijas vācu 
diakoniju evaņģēlistu biedrībā nodibināja 
pārvaldi, kura risināja dažādus organizāci-
jas jautājumus61. biedrības valdes sastā-
vā bija Dr. r. fon Zengbušs (von Sengbus-
ch), Dr. kristofs štams (Christoph Stamm), 
Dr. o. stenders un b. nolteins. biedrība uz-
turēja arī patversmi, kur dzīvoja desmit dar-
ba nespējīgās. šīs sievietes saņēma uzturu, 
apģērbu, kabatas naudu, dzīvokli ar apkuri 
un apgaismojumu62. marijas vācu diakoniju 
biedrības darbību atbalstīja vācu ārstu slim-
nīcas biedrība. 1921. g. starp vācu ārstu 
slimnīcas biedrību, Dr. r fon Zengbuša un Dr. 
kristofa štama vārdā, un marijas vācu dia-
koniju biedrību, Dr. o. stendera un b. nol-
teina vārdā, tika noslēgts savstarpēji saistošs 
līgums. vācu slimnīca aizdeva marijas vācu 
diakoniju biedrībai 60 latu ar mērķi palīdzēt 
uzcelt jaunu ēku biedrībai piederošajā teri-
torijā rīgā, frīdens ielā 3 (mūsdienās mie-
ra ielā). par aizdevumu tika aprēķināti pieci 
procenti gadā, sākot ar aizdevuma datumu. 
starp abām biedrībām tika noslēgta arī pa-
pildu vienošanās. vācu slimnīcas biedrība no 
marijas vācu diakoniju biedrības uz pieciem 
gadiem īrēja tai piederošo nekustamo īpašu-
mu turpat, frīdens ielā 3. īres maksas vietā 
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par šo nekustamo īpašumu slimnīcas bied-
rība apņēmās nodrošināt desmit diakonēm 
labu aprūpi, kā arī māju ar apkuri. savukārt 
māju, kas atradās rīgā, frīdens ielā 7, kur 
dzīvoja pārējās darba spējīgās diakones, kā 
arī tai piederošo augļu dārzu bija aizliegts 
īrēt, un tas palika izīrētāja rīcībā63.

diakoniju māsas, kuras nokārtoja māsu 
reģistrāciju, strādāja par žēlsirdīgām māsām 
dažādos ārstu kabinetos privātpraksē, Lat-
vijas sarkanā krusta medicīnas iestādēs un 
vācu slimnīcās64. 

1939. g. otrajā pusē, saasinoties politis-
kajām norisēm, sākās baltijas vāciešu izce-
ļošana65.

saskaņā ar likumu “par bezpeļņas biedrī-
bām un to savienībām” un līguma “par vācu 
tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz 
vāciju” 13. pantu, sabiedrisko lietu ministrs 
1939. g. 4. novembrī pieņēma lēmumu slēgt 
marijas vācu diakoniju biedrību (tās priekš-
sēdētājs 1937. g. bija b. nolteins), ieceļot 
likvidācijas komisiju. par šīs komisijas priekš-
sēdētāju tika nozīmēts rīgā praktizējošais 
ārsts o. alks, par locekļiem — ārsti i. ullis un 
i. rundāns. marijas vācu diakoniju biedrības 
likvidācijas komisija atradās rīgā, kalpaka 
bulvārī 10, dz. 7, vēlāk skolas ielā 28.

marijas vācu diakoniju biedrībai piederēja 
īpašumi rīgā, miera ielā 45, miera ielā 47, 
šarlotes ielā 24/26, kā arī dzīvojamā ēka rī-
gas jūrmalā, mellužos, kāpu ielā 65. rīgā, 
miera ielā 45, biedrībai piederēja slimnīcas 
un aptiekas ēkas, dzīvojamā ēka, saimniecī-
bas mūra ēkas, mazgātavas, kā arī kapliča. 

Ņemot vērā šo situāciju, 1939. g. 13. ok-
tobrī diakoniju māsas — minna martinsona, 
marija Glaube un elizabete Čikste (Elizabete 
Tshikste) griezās ar lūgumu pie Latvijas sar-
kanā krusta žēlsirdīgo māsu Savienības, lai 
“visas rīgas diakoniju nama māsas paturētu 
visas viņām pienākošās apgādības tiesības 
un biedrības īpašums nonāktu atkal māsu ro-
kās, jo mēs, māsas, esam to nopelnījušas”. 
māsu lūgums pamatojās uz to, ka diakoniju 
māsas savas prakses laikā nopelna diezgan 

lielu naudas summu. diakoniju māsa perl-
baha par savu darbu pie baroneses pistolko-
ras esot nopelnījusi 10 000 krievu rubļu, arī 
viens saimnieks uzdāvināja māsām 8 000 
rubļu. par 18 000 rubļu lielu ziedojumu dia-
koniju nama kuratorija nopirka zemes gabalu 
ar diakoniju namu, kurā bija iekārtota vācu 
slimnīca. ar diakoniju nama vēlāk krātajiem 
līdzekļiem uz nopirktā zemes gabala uzcēla 
mītni māsām. māsas akcentēja, ka diakoniju 
nama noteikumi vienmēr bijuši tādi, ka viss 
māsu un viņu slimnīcas pelnītais un ieņem-
tais paliek nama rīcībā, bet māsas par to 
saņem līdz mūža beigām pilnīgu apgādību. 
vēlāk, nesaņemot pozitīvu atbildi, ar to pašu 
lūgumu diakoniju māsas griezās pie likvidā-
cijas komisijas. šo lūgumu kā nepamatotu 
komisija atstāja bez ievērības. 

ar sabiedrisko lietu ministra 1940. g.  
1. aprīļa atļauju 20. aprīlī likvidācijas komi-
sija marijas vācu diakoniju biedrībai piedero-
šās akcijas un nekustamo īpašumu nodeva 
sabiedrības “jaunā slimnīca” pārvaldīšanai 
un apsaimniekošanai. akciju sabiedrība “jau-
nā slimnīca” atbildēja par viņai nodoto likvi-
dējamās biedrības īpašumu. vācu slimnīcas 
galvenā ēka atradās rīgā, miera ielā 3/7. Sa-
vukārt vācu slimnīcas biedrība atradās rīgā, 
palasta ielā 3. 

no marijas vācu diakoniju biedrības pie-
cas vācu tautības māsas izceļoja uz vāciju, 
bet patversmē palika piecas latvietes: minna 
martinsone, marija Glaube, elizabete Čikste, 
aleksandra maulvurfa un nanija pētersone. 
Likvidācijas komisija turpināja apgādāt mi-
nētās diakones, uzliekot par pienākumu lik-
vidējamās biedrības īpašuma lietotājiem no-
drošināt viņas ar iekārtotu dzīvokli. Četras no 
minētām diakonēm saņēma pensiju, bet na-
nija pētersone (bija strādājusi par māsu dia-
koniju namā līdz 1920. g., sākot ar 1921. g.  
un līdz 1940. g. pildīja žēlsirdīgās māsas 
pienākumus dažādos ārstu kabinetos privāt-
praksē) pensiju tomēr nesaņēma. Likvidācijas 
komisija no likvidējamās biedrības līdzekļiem 
nolēma izmaksāt nanijai pētersonei pabalstu 
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Žēlsirdīgo māsu skolas apliecība (LVVA, 4712. f., 1. apr., 1565. l., 18. lp.)

trīsdesmit latu mēnesī, skaitot no 1940. g. 
16. janvāra66. 

1940. g. 5. augustā Latvija tika iekļauta 
psrs sastāvā67. 1940. g. novembrī padomju 
savienības karaspēka pārstāvji neatļāva dia-
konēm turpmāk dzīvot viņu patversmē miera 
ielā 49, jo šīs telpas sarkanā armija izmanto-
ja savām vajadzībām. diakonēm nācās atstāt 
telpas līdz 1940. g. 18. novembrim. māsas 
griezās pēc palīdzības likvidācijas komitejā. 

diakonēm nebija naudas, lai pārceltos uz 
dzīvi citā vietā. izskatot šo lūgumu, likvidā-
cijas komiteja nolēma minnai martinsonei, 
marijai Glaubei un elizabetei Čikstei izdevu-
miem par mantu pārvešanu un pārcelšanos 
no miera ielas 49 izmaksāt visām kopā simt 
latu. vēlāk, 30. decembrī, diakonei elizabetei 
Čikstei izmaksāja vienreizēju pabalstu uztu-
ram divdesmit rubļu apmērā. tomēr likvidā-
cijas komitejai pietrūka naudas, lai uzturētu 
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Žēlsirdīgās māsas reģistrācijas apliecība (LVA, 2176. f., 2-v. apr., 88.l., 1.lp.)
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diakones, un šīs māsas pārvietoja uz rīgas 
aizgādības pārvaldes patversmi, atstājot 
maksas kārtošanu par viņu uzturēšanu vēlā-
kam laikam. 

marijas vācu diakoniju biedrības likvidāci-
jas komiteja neatstāja bez atlīdzības arī citas 
diakones. tā, 1940. g. 27. februārī likvidāci-
jas komitejas sēde nolēma izmaksāt desmit 
latu mēnesī no likvidējamās biedrības līdzek-
ļiem arī diakonei emīlijai Lagzdiņai par vasar-
nīcas mellužos, kāpu ielā 65, uzraudzību un 
ielas sakopšanu, skaitot no 1939. g. 1. de-
cembra. tika pieņemts lēmums par naudas 
izmaksu arī diakonei agnesei kilpei 21,25 Ls 
apmērā, t. i., atlikušo daļu, ko viņai bija pie-
šķīrusi biedru pilnsapulce iemaksu kārtošanai 
pensiju fondam. 

1940. g. valstī likvidēja visas vācu slim-
nīcas, tika pārtraukta arī diakonijas māsu 
kustība Latvijā68. 

Secinājumi
Līdz ar Latvijas neatkarības proklamēšanu 

1918. g., valstī tika nodibināta Latvijas sar-
kanā krusta organizācija. pateicoties starp-
tautiskai sadarbībai, kā arī amerikas sarka-
nā krusta humānai palīdzībai, jau 1919. g. 
tika uzsākta higiēnas propaganda iedzīvotāju 
vidū, attīstījās preventīvā medicīna. no šī lai-
ka Latvijā notika reformas slimnieku aprūpē. 
valstī atvērās vairākas medicīnas iestādes: 
slimnīcas, sanatorijas, ambulances, veselības 
kopšanas punkti. radikālas pārmaiņas pra-
sīja labi sagatavotu medicīnas personālu — 
māsas. Lai īstenotu izvirzītos mērķus tautas 
veselības saglabāšanā un uzlabotu veselības 
kopšanas darba kvalitāti, bija nepieciešama 
reorganizācija māsu praksē. realizējot trīsga-
dīgo māsu sagatavošanas programmu, skolas 
absolventes ar savām spējām un zināšanām 
līdzinājās starptautiska līmeņa speciālistēm. 
Latvijas sarkanā krusta darba laikā žēlsir-
dīgām māsām bija plašs darba lauks tautas 
veselības kopšanā un sociālajā darbā. strā-
dājot skolās un veselības kopšanas punktos, 
māsām vajadzēja būt par pedagoģēm un psi-

holoģēm, plašākā sabiedrībā propagandējot 
individuālo un sabiedrisko higiēnu, jārisina 
sociāla rakstura jautājumi. Līdz ar darba lau-
ka paplašināšanos, māsas kļuva par veselī-
bas kopējām, skolas māsām un vizītes mā-
sām. analizējot tautas veselības aizsardzību 
Latvijā neatkarības laikā, redzams mērķtie-
cīgs darbs iedzīvotāju veselības uzlabošanā. 
šī darba veicinātājas daudzējādā ziņā bija 
žēlsirdīgās māsas. 

Lai sekotu māsu darbībai un izglītībai, 
bija nepieciešama māsu reģistrācija. Līdz ar 
reģistrāciju paaugstinājās gan profesionālās, 
gan sociālās prasības. reģistrācijas laikā 
māsām tika izvirzītas diezgan stingras pra-
sības. Lai sniegtu savstarpēju palīdzību un 
celtu māsu profesionālo līmeni, radās māsu 
biedrības, pēc tam izveidojās pārvalde, kas 
risināja visdažādākos žēlsirdīgo māsu darba 
un sadzīves jautājumus. 
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pētījumi un starptautiskās konferences 
materiāli, 2008. gada 30.–31. oktobris. 
Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25. 
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LATVIAN RED cROSS (1918–1940):  
REORGANISATION Of NURSE PROfESSION

Olga Odiņa
Inga Millere

Summary

key words: Latvian Red Cross, charity nurses, reorganisation

alongside the proclamation of the independence of Latvia in 1918, the Latvian red cross 
organisation was founded in the country. thanks to international cooperation as well as to 
humanitarian aid rendered by the american red cross, already in 1919, promulgation of 
hygiene issues was started among the population, and preventive medicine was developed. 
from that time, reforms were made in Latvia in the sphere of patient care. several medical es-
tablishments were opened in the country: hospitals, sanatoriums, outpatient clinics and health 
care centres. the radical changes demanded well-prepared medical staff — nurses. in order to 
implement the set goals in national health maintenance, and to improve the quality of health 
care, reorganisation was needed in nurses’ practice. thanks to realisation of a three-year nurse 
training programme, the school graduates met the standards of the international level. during 
the functioning of the Latvian red cross, the charity nurses were active in the spheres of na-
tional health care and social work. nurses worked in schools and health care centres, they had 
to be also educators and psychologists, and promulgate individual and public hygiene among 
society at large, handle problems of the social work. with the extension of their sphere of ac-
tivity, nurses were called health carers, school nurses and visiting nurses. when analysing the 
national health organisation in Latvia during the period of independence, purposeful work can 
be highlighted in people’s health improvement. in many ways charity nurses were promoters 
of this work.
in order to follow nurses’ activity and education, nurses’ registration was indispensable. 
alongside the registration, the professional and social demands were raised. during the regis-
tration, rather strict requirements were brought forward to nurses. in order to render mutual aid 
and raise the level of nurses’ work, nurse associations were created, and after that the board 
was established that handled various issues of charity nurses’ work and social life.
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apkopojot iesniegtos universitāšu, zināt-
nisko institūtu un centru priekšlikumus, Lat-
vijas Zinātņu akadēmija nosaukusi nozīmī-
gākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2012. 
gadā.

Teorētiskajā zinātnē 
izstrādāta jauna metode kvantu algorit-

mu izveidei un izveidots jauns kvantu inter-
ferences pielietojums nanoelektronikā (LZa 
īst. loc. andris ambainis, PhD/Dr. phys. vja-
česlavs kaščejevs, aleksandrs belovs, jānis 
timošenko, Latvijas universitāte).

uz oglekļa–ūdeņraža (c–h) saišu aktivē-
šanu balstīta jauna organisko savienojumu 
sintēzes metodoloģija. metodi var izmantot 
jaunu ārstniecības vielu sintēzē (dmitrijs 
Lubriks, igors sokolovs, LZa kor. loc. edgars 
sūna, Latvijas organiskās sintēzes institūts).

LZa īst. loc. rūsiņš mārtiņš freivalds ar 
darbu “ultrametriski galīgi automāti un tjū-
ringa mašīnas” ievedis datorikā ultrametris-
ku algoritmu jēdzienu, kas būtiski paplašina 
datorzinātnes iespējas (Latvijas universitāte). 

vispusīgi izpētīta Latvijas mūzikas dzīve 
okupācijā (1940–1945), līdz šim vismazāk 
apzinātajā un visvairāk ideoloģizētajā laikā 
(vadošais autors un redaktors  Dr. art. ar-
nolds klotiņš, Latvijas universitātes Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts).

uz unikāliem, pirmreizējiem materiāliem 
pamatots pētījums par Latvijas vissenāko ap-
dzīvotību paleolītā — 10 500–9 200. g. t. pr. 
kr. (Dr. hist. ilga Zagorska, Latvijas universi-
tātes Latvijas vēstures institūts). 

Praktiskajos pielietojumos
jaunas katalītiskas glicerīnskābes un 

pienskābes iegūšanas metodes, oksidējot 
glicerīnu ar gaisu vai molekulāro skābekli. 

jauna aktīvāku un selektīvāku katalizatoru 
sintēzes metode (Dr. chem. svetlana Čorna-
ja,  LZa īst. loc. valdis kampars, Dr. sc. ing. 
ēriks palčevskis, Dr. chem. Lidija kuļikova, 
Dr. chem. vera serga, Dr. chem. svetlana 
žižkuna, konstantīns dubencovs, olga ste-
panova,  elīna sproģe,  antons cvetkovs, rī-
gas tehniskā universitāte). 

atklātas jaunas vēža specifiskas autoan-
tivielas agrīnai kuņģa vēža diagnostikai un 
slimības gaitas prognozēšanai (LZa kor. loc. 
aija Linē, Dr. biol. karīna siliņa, Dr. biol. pā-
vels Zajakins, Dr. biol. Zane kalniņa, irēna 
meistere, angelina pismennaja, Latvijas bio-
medicīnas pētījumu un studiju centrs; LZa 
kor. loc. mārcis Leja, Guntis ancāns, Latvijas 
universitāte; sadarbībā ar magdeburgas Otto 
von- Guericke universitāti vācijā).

atklāts, ka halkogenīdu pārklājumus na-
notehnoloģijai un nanoelektronikai ir iespē-
jams kristalizēt ar elektronu kūļa palīdzību 
izmantošanai elektronu litogrāfijā (Dr. phys. 
vjačeslavs Gerbreders, Dr. phys. oksana 
šimane, Dr. phys. arnis Gulbis, daugavpils 
universitāte un rīgas tehniskā universitāte).

selekcionēta krūmcidonijas šķirne “rasa” 
augļu ieguvei. tās ražība, ziemcietība, augļu 
bezērkšķu forma, lielie, viegli vācamie aug-
ļi un augstvērtīgais bioķīmiskais sastāvs, kā 
arī izstrādātās augļu pārstrādes metodes dod 
jaunas iespējas lauku saimniecību attīstībai. 
(Dr. agr. silvija ruisa, LZa kor. loc. dalija 
segliņa, Latvijas valsts augļkopības institūts).

pabeigts pētījums par emigrācijas ten-
dencēm un virzītājspēkiem Latvijā un igau-
nijā laika posmā 2000–2010. g. (Dr. math. 
mihails hazans, Latvijas universitāte).

sasniegumu prezentācija un tikšanās ar 
autoriem svinīgajā sēdē 2013. gada 17. jan-
vārī plkst. 14 LZa augstceltnē, 3. stāva zālē.

Latvijas Zinātnes sasnieGumi 
2012. Gadā
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zINāTNES DzīVE

īSTENIE LOcEkĻI 

Maija DAMbROVA — dz.03.05.1968., 
Dr. pharm. (1999), LZa kor. loc. (2007), 
Losi medicīniskās ķīmijas nodaļas farmace-
tiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, 
rsu asociētā profesore.

Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu zāļu 
vielu molekulārie darbības mehānismi, šūnu 
enerģijas metabolisma regulācijas iespējas, 
kardioprotektīvo un cns zāļu farmakoloģisko 
efektu pētījumi.

seši doktoranti (t.sk. trīs aizstāvēti), kon-
sultante diviem promocijas darbiem.

publicētie darbi: 54 raksti sci žurnā-
los un grāmatu nodaļās, 12 starpt. patenti, 
10 zinātniski populāri raksti, ziņojumi >50 
starptautiskās konferencēs. 

Zinātniskie projekti: trīs starptautisku un 
deviņu Latvijas  projektu vadītāja. Līdzdalība 
četros starptautiskos projektos.  

pedagoģiskais darbs: lekcijas un lekciju 
kursi Lu, rsu un rtu.

organizatoriskā darbība: Latvijas pārstā-
ve ek 6. ietvara un 7. ietvara  programmu 
komitejās, ek apvienotā pētījumu centra zi-
nātniski konsultatīvās komitejas locekle, Lat-
vijas pārstāve cost programmas domēna va-
dības komitejā,  Latvijas ģenētiski modificētu 
organismu un jaunas pārtikas uzraudzības 
padomes locekle, Losi Zinātniskās padomes 
locekle, LZp eksperte, LZp ek locekle, rsu 
promocijas padomes locekle u.c.

atzinības: trīs Latvijas zinātnes sasniegu-
mi (2008, 2009, 2010), s. hillera medaļa 
(Losi), “L’oreal” Latvijas stipendija sievietēm 
zinātnē, d. h. Grindeļa medaļa (a/s “Grin-
deks”). jauno zinātnieku balva (sanfrancis-

ko, asv), efpia nominācija “Zinātnes por-
treti-nākotnes zinātnieki”, sudrabs un bronza 
korejas starptautiskajā  izstādē.

Māris kNITE — dz. 2.04.1955, Dr. ha-
bil. phys. (1999), LZa kor. loc. (2004), rtu 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultā-
tes tehniskās fizikas institūta direktors, ma-
teriālu fizikas laboratorijas (izveidotājs) vadī-
tājs, rtu profesors (kopš 1999. gada). 

Zinātnisko pētījumu virzieni: elektrisko, 
mehānisko un optisko īpašību, kā arī fāžu 
pāreju pētīšana segnetoelektriķos un segneto-
elastiķos; lāzera starojuma vadības ierīču iz-
strāde; lāzera starojuma inducētas struktūras 
izmaiņas un fāžu pārejas segnetokeramikā; 
polimēra — elektrovadošu nanodaļiņu kom-
pozītu izstrāde un pētīšana ar nolūku radīt 
jaunus sensormateriālus. 

piecu promocijas darbu vadītājs (t. sk. 
divi aizstāvēti).

publicētie darbi: hirša indekss 8. kopā: 
259, no tiem 51 sci žurnālos, divi Lr patenti 
un viens starptautiskais patenta pieteikums. 
2004.  gada raksts citēts 83 reizes scopus 
un 102 reizes http://scholar.google.lv/.

Zinātniskie projekti: 1 es 7. ietvara cost 
pārstāvis no Latvijas; 2 eraf –izpildītājs;  
2 esf — izpildītājs; 1 starptautiskais sa-
darbības līgums — vadītājs; 3 LZp vadītājs;  
2 valsts programmas sadaļas vadītājs; 2 rtu 
vadītājs.

pedagoģiskā darbība: doktora studiju 
programmas direktors (izveidotājs). vadīti 16 
bakalaura un maģistra darbi. izstrādāti un va-
dīti 11 lekciju kursi.

28 studiju — metodiskie darbi. 
organizatoriskā darbība: rtu senāta 

Latvijas ZinātŅu akadēmijas 
jaunievēLēto Locekļu īsas 
bioGrāfijas
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priekšsēdētājs (2003–2006), rtu zinātnis-
ko rakstu krājumu “materiālzinātne un lie-
tišķā ķīmija” redaktors. eksperts materiālu 
fizikā cost. rtu - p18 promocijas padomes 
materiālzinātnes nozarē priekšsēdētājs. ei-
ropas materiālu pētnieku biedrības (emrs), 
amerikas Ķīmijas biedrības (acs) (2007), 
eiropas optikas biedrības (eos) biedrs.

atzinības: rtu “Zinošākais pasniedzējs 
2006”, rtu “Gada zinātnieks 2007”, rtu 
“Gada mācībspēks 2010”, 2.vieta Latvijas 
izgudrotāju izstādē (2010), LZa atzinība par 
nozīmīgu zinātnes sasniegumu (2011).

Modra MUROVSkA — dz. 16.07.1949., 
Dr.med. (1978), LZa kor. loc. (2004), rsu 
mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta di-
rektora p.i., rsu asociētā  profesore.

Zinātnisko pētījumu virzieni: vīrusu un to 
izsaukto slimību pētījumi - govju endogēnā 
retrovīrusa un govju leikozes vīrusa bioloģis-
kās īpašības, cilvēka t-limfotropais vīruss un 
tā saistība ar asins sistēmas ļaundabīgiem 
audzējiem, antiinformācijas polinukleotīdi 
kā vīrusu replikācijas inhibitori; cilvēka lim-
fotropo herpesvīrusu, parvovīrusa b19 un 
poliomas vīrusa bk nozīme pēctransplantā-
cijas komplikāciju attīstībā; beta-herpesvī-
rusu infekcijas loma centrālās un perifērās 
nervu sistēmas demielinizācijas un hronisku 
iekaisīgu slimību attīstībā, persistentu vīrusu 
infekciju iesaiste citu autoimūno patoloģiju 
etiopatoģenēzē; vīrusu infekciju iespējamā 
palaidējfaktora loma mialģiskā encefalomie-
līta/hroniskā noguruma sindroma attīstībā. 
11 doktoranti (t.sk. pieci aizstāvēti).

Zinātniskie projekti: četru starptautisku 
un 10 Latvijas projektu vadītāja. 

publicētie darbi: viena monogrāfija, 132 
oriģinālie raksti (t.sk. >30 starpt.), seši ap-
skata raksti, ~270 konferenču tēzes.

organizatoriskā darbība: es 7. program-
mas komitejas locekle, edctp pārstāve no 
Latvijas, ec ekspertu grupas locekle, LZp 
bioloģijas un medicīnas ek priekšsēdētāja, 
LZp ek locekle, rsu Zinātniskās padomes 

locekle, Latvijas kvalitātes padomes locekle, 
žurnāla “medicina” (kauņa) redkolēģijas lo-
cekle u.c. 

atzinības: rsu Gada zinātnieks (2010), 
American Soc. Microbiology Morrison Rogo-
sa award (2001), Lpsr Za prezidija prēmijas 
(1986, 1978).  

 
Jānis SPīGULIS — dz.09.05.1950., Dr. 

habil. phys. (1993), LZa kor.loc. (2007), Lu 
profesors, atomfizikas un spektroskopijas in-
stitūta direktors (2004–2012), biofotonikas 
laboratorijas vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: atomspek-
troskopijā, optoelektronikā un šķiedru optikā; 
kopš 1995. gada pievērsies biomedicīniskai 
optikai un biofotonikai. 

12 promocijas darbu vadītājs (četri ir aiz-
stāvēti).

publicētie darbi: hirša indekss 8. 170 zi-
nātnisko publikāciju autors, no tiem 72 sco-
pus raksti, 15 patenti, 2 World patenti, trīs 
populārzinātniskie un astoņi mācību.

Zinātniskie projekti: pēdējā piecgadē 
pieteicis un vadījis vairākus nozīmīgus es 
struktūrfondu, 7. ietvarprogrammas un citus 
starptautiskus projektus jaunu optiskās di-
agnostikas un monitoringa metožu un ierīču 
izstrādē, iesaistot biofotonikas pētījumos ap 
50 jauno zinātnieku. 

pedagoģiskā darbība: astoņi lekciju kursi, 
izstrādājis kvalitātes sistēmu medicīnas fizi-
kas un inženierijas studentu apmaiņai balti-
jas reģionā.

organizatoriskā  darbība: Latvijas pār-
stāvis vairākās starptautiskās profesionālās 
organizācijās (amerikas optikas biedrībā, 
starptautiskajā optikas komisijā, vispasau-
les konsorcijā biophotonics4Life), baltijā 
vienīgais starptautiskās optikas un fotoni-
kas biedrības spie īstenais loceklis (Fellow 
SpiE). Latvijas profesoru asociācijas, Latvijas 
fizikas biedrības un Latvijas medicīnas inže-
nierzinātņu un fizikas biedrības biedrs.

starptautiskā sadarbība: ielūgtas lekcijas 
un intensīvie mācību kursi septiņu valstu uni-
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versitātēs bulgārijā, Zviedrijā, somijā Lielbri-
tānijā, asv, krievijā; ielūgtie referāti vairākās 
starptautiskās konferencēs.

atzinības: LZa  un a/s “Grindex” “Zelta 
pūce” (2007), vienīgais baltijā starptau-
tiskās optikas un fotonikas biedrības spie 
goda loceklis.

izveidots Latvijā jauns pētniecības vir-
ziens un radīta zinātniskā skola biofotonikā. 
vairāk: www.lanet.lv/~spigulis. 

Jānis zILGALVIS — dz. 23.05.1955., 
Dr. arch. (1990), LZa kor. loc. (2007), rtu 
arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
docents, Lma mākslas vēstures institūta va-
došais pētnieks (1989–2004), valsts kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhi-
tektūras un mākslas  daļas vadītājs. 

pētnieciskās intereses: Latvijas kultūrvēs-
tures pieminekļu pētniecība — Latvijas mui-
žu arhitektūra, neostila arhitektūra. Latvijas 
arhitektu savienības biedrs. speciālists kultū-
ras mantojuma aizsardzības jomā.  

publicētie darbi: 17 monogrāfijas, vairāk 
nekā 170 zinātnisku un populārzinātnisku 
rakstu: “daugavas muižas — 18. gs.–20. 
gs. sākums” (2002), “mācītājmuižas Latvi-
jā: arhitektūra un kultūrvēsturiskās norises” 
(2002), “100 apdraudētākie kultūras pie-
minekļi Latvijā: eiropas kultūras mantojuma 
dienas”(2004), “arhitektūra un māksla rīgā: 
idejas un objekti” (sast. 2004), “neogotika 
Latvijas arhitektūrā” (2005), “dikļu muiža 
vidzemē” (2007), “sakrālās arhitektūras un 
mākslas mantojums rīgā” (līdzaut., 2010), 
“vecgulbenes muiža”( 2011), “Ķirbižu mui-
ža” (pabeigts pētījums, 2012). piedalās kul-
dīgas pilsētas kultūras mantojuma izpētē.  

kORESPONDĒTāJLOcEkĻI 

Ķīmija 
Osvalds PUGOVIČS — dz. 16.07.1963., 

Dr. chem. (1998), Losi direktora vietnieks 
(kopš 2004), Losi bioloģiski aktīvu savieno-

jumu analīzes laboratorijas vadītājs (1996–
2004).

Zinātnisko pētījumu virzieni: farmaceitis-
ko preparātu un aktīvo  farmaceitisko vielu 
analīzes metožu izstrāde un validēšana, ana-
lītisko metožu izstrāde farmakoloģijas pētīju-
miem.

publicētie darbi: pavisam 60; 28 žurnālu 
raksti (22 — starptautiski citējamos žurnā-
los),  25 patenti (18 ārzemju un divi Lr  pa-
tenti,  piecas autorapliecības),  12 starptau-
tisku  konferenču tēzes.

Zinātniskie projekti: divu starptautisku un 
divu Latvijas projektu vadītājs vai dalībnieks.

organizatoriskā darbība: Losi pārstāvis 
Reitox National Focal Point “Latvia”, pro-
jekta “vienota nacionālas nozīmes Latvijas 
akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības 
nodrošināšanai izveide” vadības grupas lo-
ceklis, biedrības “Baltic Institute of Rese-
arch, Technology and Innovation” 3s stratē-
ģijas izstrādes darba grupas loceklis.

atzinības: d. h. Grindeļa medaļa (a/s 
“Grindeks”), Losi akad. s. hillera medaļa, 
divi a/s “Grindeks” un Lif atzinības raksti.

Medicīna
Mārcis LEJA — dz. 29.08.1964., Dr. 

med. (2003), Lu medicīnas fakultātes aso-
ciētais profesors, rīgas austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas (rakus)  zinātnes 
daļas vadītājs. 

Zinātnisko pētījumu virzieni: klīniskā zi-
nātne onkoloģijas, onkoprofilakses, gastroen-
teroloģijas un epidemioloģijas jomās.

regulāras pēcdiploma apmācības, pie-
redzes apmaiņas vizītes ārvalstu klīnikās un 
zinātniskajos centros, labas klīniskās prakses 
apmācība.

trīs doktora grāda pretendentu, divu dok-
torantu un divu doktorantūras pretendentu 
darbu vadītājs.

publicētie darbi: piecu grāmatu nodaļas, 
49 publikācijas starptautiskos, 20 — vietējos 
žurnālos, divi Lv patenti, >60 konferenču tē-
zes, 18 populārzinātniskas publikācijas.  
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Zinātniskie projekti: 15 starptautisku un 
trīs Latvijas projektu vadītājs.  Četru starptau-
tisku vadlīniju izstrādes darba grupu loceklis. 

pedagoģiskā darbība: akadēmiskie kursi 
Lu. Lekcijas ārzemju augstskolās un pētnie-
cības iestādēs.

Lu “doktorantūras skola translācijas izpē-
tē medicīnā” padomes priekšsēdētājs 

organizatoriskā darbība:  Lu medicīnas 
fakultātes domes loceklis, vairāku rakus  
komiteju un padomju loceklis, >10 zin. kon-
ferenču orgkomiteju loceklis. >10 starptau-
tisku žurnālu redkolēģiju loceklis un recen-
zents. 

atzinības: Lu rektora pateicības raksts, 
Lu goda nosaukums “mēneša pētnieks”, Lat-
vijas ārstu biedrības atzinība, eirāzijas on-
koloģijas federācijas novērtējuma sertifikāts, 
barikāžu dalībnieka piemiņas nozīme u.c.

Informātika 
Jānis GRAbIS — dz. 22.10.1974., Dr. 

sc. ing. (2001), rtu datorzinātnes un in-
formācijas tehnoloģijas fakultātes profesors 
(kopš 2008), informācijas tehnoloģijas insti-
tūta direktors (kopš 2010).  

Zinātnisko pētījumu virzieni: simulācija 
un hibrīdās optimizācijas metodes; piegādes 
ķēžu konfigurēšana; darbderīgās uzņēmuma 
lietojumprogrammatūras pilnveidošana, sistē-
mu modelēšana, optimizācija un simulācija.

publicētie darbi: 61, viena monogrāfija, 
divu konferenču rakstu krājumu redaktors, 
11 raksti zin. žurnālos, četri raksti rtu zi-
nātniskajā žurnālā, septiņi raksti kolektīvos 
izdevumos, 36 raksti konf. rakstu krājumos.

Zinātniskie projekti: divi LZp(2005–
2007, 2009), divi rtu iZm (2006, 2007) 
zinātnisko projektu vadītājs, piecu projektu 
līdzstrādnieks asv.

pedagoģiskais darbs: informācijas teh-
noloģijas studiju programmu direktors un 
vadības informācijas tehnoloģijas katedras 
vadītājs rtu, visu līmeņu informācijas teh-
noloģijas studiju programmu direktors, deviņi 
lekciju kursi, dalība divu maģistra  studiju 

programmu sagatavošanā, trīs mācību līdzek-
ļu autors, pēcapmācības semināru sagatavo-
šana un pasniegšana mičiganas universitātē, 
piecu doktorantu zinātniskais vadītājs (viens 
darbs aizstāvēts un viens darbs  pieņemts 
aizstāvēšanai).

organizatoriskais darbs: rtu senāta lo-
ceklis, asociētais viesredaktors divu starp-
tautisku zinātnisko žurnālu speciālajiem 
izdevumiem un 13 starptautisku zinātnisko 
konferenču organizācijas vai programmas ko-
mitejas loceklis.

starptautiskās aktivitātes: studijas ģen-
tes universitātē (1996), upsalas universitā-
tē (1998), karaliskajā tehnoloģiju institūtā 
(1999), zinātniskais līdzstrādnieks mičiga-
nas universitātē dībornā (2001–2003), zi-
nātniskais konsultants mičiganas univer-
sitātē dībornā (2008–2010), viespētnieks 
stokholmas universitātē (2011).

sadarbība ar uzņēmumiem: Ford Motor 
Company, SAP America, Latvijas pasts, Bal-
ticTaxi, Accenture Latvia.

Literatūrzinātne 
Maija bURIMA — dz. 10.03.1971., Dr. 

philol. (2002), du humanitārās fakultātes 
komparatīvistikas institūta profesore, Lu 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
literatūras vēstures daļas pētniece. du aka-
dēmiskās maģistra studiju programmas “filo-
loģija (salīdzināmā filoloģija)” vadītāja. 

Zinātnisko pētījumu virzieni: latviešu li-
teratūras vēsture 19.–20. gs. “Latvijas/Zie-
meļvalstu literārie sakari”, zinātniskā darba 
izstrādes metodoloģija. 

publicētie darbi: 126, t. sk. divas mo-
nogrāfijas,  (“ibsens Latvijā”, “modernisma 
koncepti 20. gs. sākuma latviešu literatū-
rā”),  divi mācību līdzekļi, 55 publikācijas 
starptautiski citējamos žurnālos, 34 — Lat-
vijā, zinātniskajos žurnālos,  citos — 17,  
starptautisku zinātnisko konferenču tēzes —  
7 u.c. 

astoņi akadēmiskie kursi, t.sk.  kompa-
ratīvistikas vēsture, mūsdienu komparatīvisti-
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kas metodoloģijas,  latviešu  literatūras  vēs-
ture (19. gs. b.–20. gs.),  zinātniskā darba 
izstrādes metodoloģija u.c. 

eksperte, aktīva lektore (kopš 2004. g.), 
darbojas starptautisku un Latvijas mēroga 
konferenču orgkomitejās, plaša redakcionālā 
darbība. 

pētnieciskais darbs veikts Latvijā, norvē-
ģijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, igaunijā. aizstā-
vēti pieci promocijas darbi, pieci vadāmi, 22 
vadīti maģistra darbi.  apbalvojumi: Lr iZm 
atzinības raksts, divi du atzinības raksti. 

 
Lauksaimniecības zinātnes 

Dalija Segliņa — dz. 01.08.1961., Dr. 
sc. ing. (2007). Latvijas valsts augļkopības 
institūta augļu un ogu eksperimentālās pār-
strādes nodaļas vadītāja, zinātniskās pado-
mes locekle, vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: smiltsērkšķu 
piemērotība uztura bagātinātāju un pārtikas 
produktu izstrādei, smiltsērkšķu pārstrādes 
produktu izstrāde, krūmcidoniju pārstrādes 
produktu izstrāde.

  publicētie darbi: 62, tajā skaitā 40 zi-
nātniskās publikācijas, no tām četras Scopus 
un viena — asv kongresa bibliotēka.

trīs patentu un viena patenta pieteikuma 
autore, divu patentu līdzautore.

Zinātniskie projekti. kopš 1999. gada 
dalība sešu starptautisku zinātnisku projek-
tu izpildē (EUREKA, ES COST u.c.), trīs es 
līdzfinansēto projektu izpildē, divu valsts pē-
tījumu programmu izpildē, piecu Lr izglītības 
un zinātnes ministrijas pasūtījuma projektu 
izpildē, viena Lr Zemkopības ministrijas fi-
nansētā projekta izpildē. kopš 2007.  gada 
vadība diviem es līdzfinansētiem projektiem, 
vienam EUREKA projektam.

atzinības, balvas: LZp eksperte Lauk-
saimniecības, vides, zemes un meža zinātnes 
nozares, pārtikas zinātnes apakšnozarē (kopš 
2009. gada), Lr Zemkopības ministrijas me-
daļa “par centību” (2002), Lr Zemkopības 
ministrijas atzinības raksts “par ieguldīto 
darbu lauksaimniecības nozares attīstībā” 

(2006), konkursa “sējējs 2004” apbalvo-
jums nominācijā “Zinātne lauksaimniecībā”.

āRzEMJU LOcEkĻI

Marko kIRMS (Marco Kirm) — dz. 
27.12.1965., PhD in philosophy  (1995), 
tartu universitātes fizikas institūta vadošais 
pētnieks, tartu universitātes zinātņu prorek-
tors. Zinātnisko pētījumu virzieni: plazmu 
kristālu pētījumi vakuuma ultravioletajā daļā, 
izmantojot sinhrotrona starojumu un paātri-
nātos jonus. kondensēto materiālu elektro-
niskā struktūra, elektriskās, magnētiskās un 
optiskās īpašības, supravadītāji, magnētiskā 
rezonanse, relaksācijas parādības, spektro-
skopija.

publicētie darbi: h-indekss: 23, kopējais 
citējumu skaits (ISI Web of Science): 255.

pedagoģiskais darbs: vadījis četras dokto-
ra disertācijas, kā arī maģistra darbus. tartu 
un tallinas tehnoloģiskās universitātes dokto-
rantūras skolas padomes priekšsēdētājs.

Zinātniskie projekti: daudzu igauņu un ek 
projektu vadītājs, ir igaunijas pārstāvis cost 
domēna “materiālzinātne, fizika un nanozi-
nātnes” komitejā. 

sadarbība ar Latviju: Lu cfi starptau-
tiskās padomdevēju padomes priekšsēdētājs 
(kopš 2010) un loceklis kopš 2008. g., ak-
tīva zinātnieku apmaiņa starp tartu un rīgu, 
igaunijas pārstāvis projekta  BIRTI (Baltic 
Institute of Research, Tehnology and Innova-
tion) orgkomitejā.

Aleksandrs LUŠČIkS (Aleksandr Lush-
chik) — dz. 22.06.1952., phd (1980), Dr. 
phys. (1991), profesors, tartu universitātes 
fizikas institūta jonu kristālu fizikas labora-
torijas vadītājs. viens no vadošiem pasaules 
zinātniekiem radiācijas procesu pētījumos 
dielektriskos materiālos un sinhrotronu spek-
troskopijā, kas atsedz eksitonu un lādiņu ne-
sēju (vadāmības un valences zonu elektronu) 
lomu radiācijas defektu veidošanās procesos 
dažādos  materiālos. 
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pedagoģiskais darbs: vadījis 15 doktora 
disertācijas, kā arī maģistra darbus. tartu un 
tallinas tehnoloģiskās universitātes doktoran-
tūras skolas padomes priekšsēdētājs.

publicētie darbi: vairāk nekā 225 rakstu 
autors, viena monogrāfija.

sadarbība ar Latviju: līdzautors kopīgos 
pētījumos, oponents un recenzents zinātnis-
kos projektos. aleksandra Luščika tēvs prof. 
Česlavs  Luščiks aktīvi palīdzēja veidot ciet-
vielu fizikas virzienu Latvijā.

Zinātniskie projekti: trīs igaunijas un trīs 
eiropas projektu vadītājs.

Pauls STRADIņŠ — dz. 05.02.1963., 
Dr.phys. (1990). asv nacionālās atjaunoja-
mo resursu laboratorijas nacionālā fotovoltai-
kas centra (Goldenā, asv) vadošais pētnieks. 

Zinātnisko pētījumu virzieni: epitaksiā-
lās, nanokristāliskās, nanostrukturētās un 
amorfās silicija kārtiņas fotovoltaikai. 

publicētie darbi: 145 rakstu un divu asv 
patentu autors.

pedagoģiskais darbs: profesors kolora-
do kalnrūpniecības augstskolā, vada fizikas 
kursus “nanomēroga fizika un tehnoloģijas”, 
nodarbojas ar studentu ievirzi stratēģiskajās 
idejās par nanodaļiņu izmantošanu atjauno-
jamai enerģijai.

sadarbība ar Latviju: ielūgtais plenārais 
referāts aomd-6 konferencē 2008. g. rīgā, 
nolasījis lekcijas Lu cfi semināros un pieda-
lījies zinātniskās diskusijās ar institūta dar-
biniekiem.

Zinātniskie projekti: trīs projektu vadītājs.

GODA LOcEkĻI

zbigņevs STANkEVIČS — dz. 
15.02.1955., Dr. theol. (2004), pašreizē-
jais romas katoļu baznīcas rīgas arhibīs-
kaps–metropolīts, ilggadējs romas Laterāna 
universitātes rīgas filiāles rektors, profesors, 
daudzu teoloģijas zinātnisko rakstu autors.  
ordinēts priestera kārtā 1996. gada 16. jū-

nijā, konsekrēts bīskapa kārtā 2010. gada 
8. augustā un ievests amatā (ingress) 
2010. gada 21. augustā.  2011. gadā at-
zīts par eiropas cilvēku Latvijā. absolvējis 
rīgas politehnisko institūtu (1978), iegūstot 
automatizēto vadību sistēmu inženiera spe-
cialitāti. profesijā nostrādājis 12 gadus. vēlā-
kos gadus pavadījis studijās ļubļinas katoļu 
universitātē  (beidzis 1996. g., polija). vē-
lāk, saņemot priestera svētības, sācis kalpot 
rīgas sv. franciska draudzē vikāra amatā, 
bijis rīgas metropolijas Garīgā semināra ga-
rīgais tēvs (līdz 2001), bijis vikārs sv jēka-
ba katedrālē, pasniedzis  rīgas metropolijas 
garīgajā seminārā un katehētikas institūtā.  
2002. g. sācis studijas romā, Laterāna pon-
tifikālā universitātē, pavadot tur sešus gadus 
un iegūstot licenciāta grādu fundamentālteo-
loģijā un doktora grādu teoloģijā. pārvalda 
latviešu, poļu, krievu, lietuviešu, angļu un itā-
ļu valodu, izmanto literatūru franču un vācu 
valodā. prāvs skaits zinātnisko publikāciju, 
piedalījies  zinātniskajās konferencēs. 

Dainis īVāNS — dz. 25.09.1955., Lat-
vijas politiķis un žurnālists. beidzis Lu (Lvu) 
žurnālistikas fakultāti, pievērsies Latvijas 
ekoloģijas problēmām.  pirmais publicējis 
rakstu (līdzautorībā ar a. snipu) par dauga-
vas ekoloģiju, pret daugavpils hes celtniecī-
bu. d. īvāns bija Latvijas tautas frontes (Ltf)  
priekšsēdētājs un  idejiskais vadītājs  (1988–
1990),  vēlāk laikraksta “Literatūra. māksla. 
mēs” redaktors un  Lsdsp priekšsēdētājs no 
2002. līdz 2005. gadam.no 2001. gada līdz 
2009. gada jūnijam d. īvāns bija rīgas do-
mes deputāts, no 2001. līdz 2005. gadam 
vadījis  rīgas domes  kultūras, mākslas un 
reliģijas lietu komiteju, kopš 2006. gada — 
vides komiteju. apbalvots ar triju Zvaigžņu  
ordeni,  iii šķiru un  1991. gada barikāžu da-
lībnieka piemiņas zīmi. cicerona balvas lau-
reāts (2011). plaša literārā un publicistiskā 
darbība, īpaši pēdējos gados, veltīta Latvijas 
vides zinātnei,  vēsturei, ekoloģijas problēmu 
risinājumam. jaunākā — rīgas Zooloģiskā 
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dārza simtgadei veltītā grāmata balstās uz 
pirmavotu studijām, pamatojot rīgas Zoo  
dibināšanu ar 1912. gadu. 

Andris NELSONS — dz.18.11.1978.,  
mācījies emīla dārziņa mūzikas skolā, bija 
Latvijas nacionālās operas  (Lno)  orķestra  
trompetists. studējis Latvijas mūzikas akadē-
mijā (beidzis 2001),  papildinājies diriģēša-
nas mākslā pie diriģentiem aleksandra titova, 
nēmes jervi, jormas panula un  marisa jan-
sona. Lno galvenais diriģents (2003–2007). 
šajā laikā repertuārā bija verdi  “aīda”, pučīni  
“madam butterfly”, pučīni “turandota”, Čai-
kovska “pīķa dāma”,  vāgnera “valkīra” u.c. 
2007. g. a. nelsons debitējis berlīnes vācu 
operā ar pučīni “bohēmas” izrādi, 2008. g.  
hambugas valsts operā un berlīnes valsts 

operā ar “turandotas” un vīnes valsts operā 
ar “pīķa dāmas” izrādēm. debijas turpinājās 
Ņujorkas metropoles opernamā  un Londo-
nas karaliskajā koventgārdena operā. kopš 
2008. gada birmingemas simfoniskā orķes-
tra muzikālais vadītājs, līdztekus vadot arī 
Ziemeļrietumu vācijas filharmonijas orķestri 
herfordā (Nordwestdeutsche Philharmonie, 
2007–2009).  a. nelsons  diriģējis  pasaul-
slavenus  orķestrus  festivālos (2009–2011). 

apbalvojumi: Latvijas Lielā mūzikas bal-
va (2001, 2010), Lr ministru kabineta balva 
par izciliem sasniegumiem atskaņotājmākslā 
un nopelniem Latvijas valsts tēla veidoša-
nā (2009), vācijas fonoakadēmijas balva 
Echo Klassik gada labākajam diriģentam 
(2011),baltijas asamblejas balva mākslā 
(2011).
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izdevniecība raka 2012. gada decembrī 
izdeva Latvijā pirmo “Logopēdijas terminu 
skaidrojošo vārdnīcu”. vārdnīcas autores ir 
pedagoģijas maģistre judīte Lūse, rīgas pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
lektore irēna miltiņa un Latvijas universitātes 
profesore sarmīte tūbele. Lai sekmīgi īste-
notu primāro logopēdijas mērķi — novērstu 
runas un valodas traucējumus, veiktu profi-
lakses pasākumus un izprastu runas traucē-
jumu ietekmi uz bērna personības attīstību, 
logopēdija ir cieši saistīta ar citām zinātnēm. 
vārdnīcā ir vairāk nekā 2800 vārdu nozīmju 
skaidrojumu, kas atbilst medicīnas, lingvisti-
kas, psiholoģijas un pedagoģijas zinātņu no-
zarei. autores veidojušas vārdnīcu 13 gadus. 
izdevuma atslēgas vārdi: logopēdija, vārds, 

speciālā pedagoģija, speciālā psiholoģija.
mērķauditorija: praktizējošie logopēdi, 

skolotāji, psihologi, studenti un citi interesen-
ti, kas savā darbībā ir saistīti ar cilvēka runas 
un valodas attīstību, problēmām un to iespē-
jamo novēršanu vai mazināšanu.

“Logopēdijas terminu skaidrojošās vārd-
nīcas” priekšvārdā autores uzsver vārdu kā 
valodas centrālo vienību, kas iekļauj vārda 
skanējuma un nozīmes veselumu. vārds vien-
laikus nosauc vai apzīmē priekšmetu vai pa-
rādību, atspoguļo to īpašības cilvēka apziņā, 
katram vārdam ir sava nozīme. pamatojot vār-
da ciešo saistību ar domu, savukārt domu —  
ar vārdu, izmantota ļ. vigotska (1896–
1934) atziņa, ka viduspunkts fenomenam, 
kas savieno domu ar vārdu, ir vārda nozīme. 

Latvijā pirmā 
“LoGopēdijas terminu 
skaidrojošā vārdnīca”

Lūse J., Miltiņa I., Tūbele S. 
Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca. 
Rīga: Raka, 2012. 527 lpp.
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vārda nozīme atklāj valodisko domu jeb ap-
jēgtu vārdu. vārdi kā leksiskās vienības veido 
semantiskos laukus (semantika — mācība 
par vārdu nozīmēm). vārds ir arī logopēdijas 
pamatvienība. ar vārdiem sazināšanās proce-
sā notiek informācijas kodēšana un atkodēša-
na, katra indivīda vārdu krājums liecina par 
valodas attīstību. jau pats termins “logopēdi-
ja” grieķu valodā nozīmē — logos — vārds, 
paideo — audzinu, mācu, tātad šaurākā no-
zīmē logopēdija ir vārda mācīšana.

 autores veido likumsakarīgas saiknes 
starp zinātņu nozarēm un klasifikācijām, 
starp vārdu nozīmēm un citām jomām. Lo-
gopēdija ir starpdisciplināra zinātne, tā cieši 
saistīta ar medicīnas apakšnozarēm, valod-
niecību (lingvistiku), psiholoģiju (speciālo 
psiholoģiju) un pedagoģiju (speciālo pedago-
ģiju). Logopēdijas terminu vārdnīcā šīs saik-
nes vieno terminu nozīmju skaidrojumi. 

Logopēdijas saikni ar medicīnu nodrošina 
pamatzināšanas par runas aparāta anatomi-
ju, fizioloģiju, neiroloģiju; izpratne par nervu 
sistēmas uzbūvi, tās funkcijām un stāvok-
ļiem, centrālās nervu sistēmas organiskām 
(anatomiskām) izmaiņām un funkcionālām 
(darbības) novirzēm, jo palīdz izprast fakto-
rus, kuri izraisa runas/valodas apguves vai 
attīstības grūtības.

Logopēdijas saiknes ar valodniecību pa-
matā ir valodniecības pamatjēdzieni, kas 
raksturo valodu kā zīmju sistēmu. nereti tiek 
traucēta visa valodas sistēma (runā/valodā ir 
fonētiskie, morfoloģiski sintaktiskie traucēju-
mi) vai arī vērojama runas/valodas atsevišķu 
komponentu (skaņu izrunas, runas melo-
diski intonatīvās jomas u. c.) nepietiekama  
attīstība. 

Logopēdijas saikni ar psiholoģiju pierāda 
tas, ka runa/valoda ir psiholoģiska parādība. 
tā ietilpst komunikācijas un domāšanas ie-
tvaros, iesaistās izziņas darbības attīstībā, 
piedalās gribas un emocionālajos procesos. 
ir kopīgas likumsakarības psiholoģijā un lo-
gopēdijā lietoto vārdu nozīmju skaidrojumos. 

Logopēdijas saikne ar pedagoģiju izpau-

žas jebkura runas/valodas traucējuma mazi-
nāšanā vai novēršanā, jo tas ir mērķtiecīgs, 
apzināti virzīts speciāls mācību un audzinā-
šanas process. Logopēda koriģējoši attīstošā 
darbība nodrošina bērna runas/valodas un 
vispusīgas personības attīstību.

par autoru nopietno attieksmi un atbil-
dības izjūtu liecina plašais izmantotās lite-
ratūras un avotu klāsts — 289 informācijas 
avoti un 59 vārdnīcas un uzziņu literatūra. 
vārdnīca veidota, ievērojot noteiktus pamat-
principus terminu atlasē, skaidrojumu apjo-
mā, noformējumā u. c.

“Logopēdijas terminu skaidrojošā vārd-
nīca” ir pirmā logopēdijas vārdnīca latviešu 
valodā, kas izveidota un izdota Latvijā. profe-
sionāļu vidū ilgi gaidītajai vārdnīcai ir un būs 
paliekoša nozīme un vēsturiska vērtība.

“Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnī-
ca” nenoliedzami ir novatorisks autordarbs, 
skaidrojumi ir autoru veidoti, tulkoti, koriģēti, 
aprobēti un pilnveidoti. vairāki vārdnīcā ie-
vietotie termini ir jaunvārdi latviešu valodā, 
piemēram, atmiņzude (amnēzija). vārdnīcas 
izveides darbā autores konsultējušās ar Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas, rīgas pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas, Latvijas 
universitātes, f. brīvzemnieka pamatskolas 
un citiem speciālistiem.

visiem vairāk nekā 2800 terminiem doti 
latviešu valodas ekvivalenti angļu, vācu un 
krievu valodā. terminiem pievienoti piemēri 
vai plašāks skaidrojums, lai terminā ietvertais 
jēdziens būtu saprotamāks un paplašinātu la-
sītāja priekšstatus attiecīgajā jomā. Grāma-
tas beigās ievietots terminu rādītājs latviešu, 
angļu, vācu un krievu valodā, īsas ziņas par 
vārdnīcā minētajām personām un norādīti iz-
mantotie informācijas avoti.

vārdnīca uzskatāmi apliecina autoru judī-
tes Lūses, irēnas miltiņas un sarmītes tūbe-
les lielo ieguldījumu ne vien logopēdijas, bet 
arī Latvijas speciālās pedagoģijas zinātnes 
attīstībā.

 
Rasma Vīgante
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esam sagaidījuši Latvijas arheoloģijā pēc 
svara visu laiku smagāko grāmatu, ko gan 
nosaka labāks un attiecīgi smagāks papīrs, 
grāmatas cietie vāki un plašais teksts ar dau-
dzajiem attēliem. iespējams, smagu grāma-
tu izdošana ir mūslaiku baltijas arheoloģijas 
uzlecošā iezīme, jo arī Lietuvā nesen ir iz-
nākušas vairākas svarā smagas pilskalniem 
un baltu mākslai veltītas grāmatas. Dr.hist. 
arņa radiņa grāmatas apjoms, svars un iz-
mēri nosaka arī to, ka grāmatu tik vienkārši 
nevar pārvietot. Grāmatas satura bagātība, 
daudzveidība un attēlu pārpilnība nosaka, ka 
tā mazāka nevar būt. 

pirms sešiem gadiem a. radiņš jau ie-
mēģināja spalvu, izdodot līdzīga veida, tomēr 
apjomā daudz mazāku grāmatu.1 a. radiņa 
tagadējo grāmatu nosacīti var salīdzināt arī 
ar pirmo tieši arheoloģijai veltīto populārzi-
nātnisko grāmatu,2 kas gan iznāca jau pirms 
vairāk nekā 50 gadiem, un arī ar plašāko ap-

kopojošo darbu par Latvijas arheoloģiju, kas 
iznāca 1974. g.3 tomēr īsts salīdzinājums ne-
iznāk, jo a. radiņš ar šo grāmatu ir izveidojis 
pats savu stilu un veidu, kur zinātniskais ap-
vienots ar populāro, jaunais ar tradicionālo, 
vizuālais ar saturisko. piem., pētniecības vēs-
ture, kam, sekojot kanoniskajām zinātnisko 
monogrāfiju rakstīšanas tradīcijām, vajadzētu 
atrasties grāmatas sākumdaļā, šajā grāmatā 
ir pārvietota uz beigām. atsauces uz literatū-
ru un citiem dotumiem nav ielauztas tekstā; 
grāmatas beigās ir plašs literatūras saraksts, 
kurā ietvertas arī jaunās un jaunākās pub-
likācijas, attiecinot literatūras sarakstu uz 
grāmatas nodaļām. rakstot par agro metā-
lu laikmetu un raksturojot bronzas apstrādi, 
vairākos attēlos parādīta bronzas priekšmeta 
izgatavošanas gaita, izmantojot procesa res-
taurācijas attēlojumu. tanī pat laikā a. radi-
ņa grāmata nav ne zinātniska monogrāfija, ne 
populārzinātnisks pārstāsts, ne bilžu albums, 

smaGākā Latvijas arheoLoģijas 
Grāmata

A. Radiņš
Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. 
Rīga: Neputns, 2012. 416 lpp.
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bet kas tad tas galu galā ir? varbūt tā ir pa-
visam jauna pieeja Latvijas senākās vēstures 
izzināšanā un popularizēšanā?

Labākam materiāla pārskatam autors ir 
devis no tradicionālā atšķirīgu Latvijas ar-
heoloģijas iedalījumu. tas īpaši attiecas uz 
dzelzs laikmetu, kas Latvijas arheoloģijā tra-
dicionāli tiek nodalīts agrajā, vidējā un vēlajā 
dzelzs laikmetā. a. radiņam ir “dzelzs laik-
mets un agrie viduslaiki”. šāds nodalījums 
ļauj sintētiskāk sniegt ieskatu kuršu, zemga-
ļu, sēļu un latgaļu etnoģenēzē, jo šo maztau-
tu attīstības aprakstā stingra turēšanās pie 
iepriekš minētā dzelzs laikmeta iedalījuma 
problēmas skatījumu tikai sadrumstalotu. 
Līdzīgi tas ir ar zemkopības, lopkopības, 
amatniecības vai citu nosacīti cauri laikme-
tiem virzītu nozaru vai problēmu aprakstu. 
Grāmatā plaši diskutēta arī citu etnisko gru-
pu klātbūtne Latvijā, izstrādājot atsevišķas 
apakšnodaļas “skandināvi”; “Lībieši, vendi 
un igauņi”; “kriviči un slāvi”. šāda pieeja 
ir jau aprobēta Latvijas nacionālā vēstures 
muzeja ilglaicīgajā projektā — izstādēs un 
publikācijās — par Latvijas senajām ciltīm 
jeb maztautām.

Grāmata ir kā Latvijas arheoloģijas pār-
skats, kā konkrēta laikmeta vai problēmas 
moderns, mūsdienīgs redzējums, tāpēc labi 
izmantojama kā mācību līdzeklis, ko jau pa-
sācis darīt šīs recenzijas autors savās lekcijās 
Latvijas kultūras akadēmijā un ko valodas 
studijās, kā 5. starptautiskās latgalistikas 
konferencē a. radiņa referāta pieteikumā 
2012. g. 5. oktobrī tika teikts, dara arī profe-
sore Lidija Leikuma.

Lai gan grāmata iecerēta kā pārskats par 
Latvijas arheoloģiju un tātad varētu arī ne-
pretendēt uz jaunas problemātikas uzstādīju-
mu, tas tā nav. autors nāk ar savu skatījumu 
vispārējā baltu etnoģenēzē, ieviešot vairākas 
iepriekš Latvijas zinātniskajā literatūrā maz 
diskutētas pieejas. Lielā nodaļa “balti agrāk 
un tagad”, kas pati par sevi gan interesanta, 
gan informatīva, tomēr ir atšķirīga no kopējā 
teksta plūduma un arī grāmatā novietota kaut 

kur pie beigām. vai nav tā, ka arī Latvijā mēs 
esam nonākuši pie vajadzības pēc grāmatas 
ar sintētisku Latvijas arheologu rakstītas un 
izdzīvotas baltu etnoģenēzes gaitas analīzi? 
turklāt ne tikai Latvijā, bet daudz plašākā 
ģeogrāfiskā tvērumā. šo telpu citādi aizpilda 
vairākas grāmatas ar mazpamatotiem pār-
spriedumiem, piem., par baltiem Ziemeļame-
rikā vai pirmsledāja laikmetā.

Grāmatā iestrādātas pagaidām vēl pla-
šāk nediskutētas autora atziņas par latgaļu 
izcelsmi, par latgaļu un baltu un slāvu at-
tiecībām, kas iezīmē sarežģītu, no iepriekš 
vairāk pieņemtās atšķirīgu ainu. autors, kas 
daudz darbojies austrumlatvijas arheoloģiskā 
materiāla izvērtējumā,4 nodala jaunu kultūru 
Latvijas arheoloģijā — Ziemeļaustrumlatvijas 
uzkalniņu kapulauku kultūra — un aicina no-
dalīt Latvijā vēlās švīkātās keramikas kultūru. 
vai šis jauninājums gūs dziļāku pamatojumu 
Latvijas arheoloģijā, rādīs laiks.

saturiski jauna ir autora izstrādātā no-
daļa “mūsdienas” ar trim apakšnodaļām, 
no kurām īpaši uzsveramas pirmās divas: 
“Latviešu tautas māksla un arheoloģija” un 
“arheoloģija nesenās pagātnes meklējumos”, 
kur skatīti tādi jautājumi kā pirmā pasaules 
kara mantojuma arheoloģija vai zemnieku 
sētu arheoloģija. profesionāļiem tas varbūt 
arī nebūs nekas jauns, tomēr plašāka publika 
par arheoloģijas ietiekšanos un savas vietas 
atrašanu jaunāko laiku vēstures notikumu iz-
klāstā varētu arī daudz nezināt.

mūsdienu Latvijas arheoloģija ir saglabā-
jusi tās pamatvērtības, kas arheoloģiju rakstu-
ro kā tādu, proti, arheoloģiskos izrakumus un 
senlietu pētniecību, tomēr ir nācis klāt daudz 
kas tāds, ko iepriekš tiešā veidā ar arheoloģiju 
nesaistīja, piem., arheoloģisko tērpu, pilskal-
nu nocietinājumu un koka piļu atdarinājumi 
un rekonstrukcijas (āraišu ezerpils, Lielvār-
des un tērvetes seno piļu koka atdarinājumi), 
senā dzīves veida rekonstrukcijas un mēģi-
nājumi tajā iedzīvoties, nemaz nerunājot par 
rotaslietu un ieroču atdarinājumiem, kas no 
atsevišķiem mēģinājumiem izveidojušies par 
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arheoloģijas nozari ar savām publikācijām, 
tradīcijām, darbnīcām un daudz ko citu. no-
zarē ir ienācis daudz kas jauns, tagad jau kā 
pilnvērtīga sastāvdaļa, piem., gaisa un zem-
ūdens arheoloģija. 

Grāmatā ir kvalitatīvi un reprezentatīvi 
attēli; to skaits vienai grāmatai ievērojams —  
pēdējā attēla numurs ir 839. Lielāko daļu at-
tēlu veido gan agrāku laiku, gan mūsdienās 
gatavotas kvalitatīvas fotogrāfijas, daudz she-
matisku un skaidrojošu zīmējumu, rekons-
trukciju, karšu un pārskata tabulu. autoram 
kā arheologam, tagadējam Latvijas nacionā-
lā vēstures muzeja direktoram, kādreizējam 
muzeja arheoloģijas nodaļas vadītājam mu-
zeja fondi, attēli un citas iespējas ir zināmas 
vislabāk. piepalīdzot arī muzeja kolēģiem, fo-
tografēšanai ir atlasītas piemērotākās senlie-
tas, publicējot tās un padarot par kopēju un 
pieejamu labumu daudzus agrāk nezināmus 
vai maz zināmus arheoloģisko vietu un senlie-
tu attēlus. iespējams, autortiesību jautājums 
ir bijis iemesls tam, ka grāmatā salīdzinoši 
maz mūsdienu arheoloģisko vietu fotoattēlu, 
bet daudz pirmskara jeb pieminekļu valdes 
fotoattēlu. varbūt var arī pārmest, ka attēlu 
atlasē dominē senlietas, bet ne arheoloģiskās 
vietas, lai gan kā kultūras mantojums būtis-
kas ir gan senlietas, gan arī arheoloģiskās vie-
tas jeb pieminekļi.

tik apjomīgā darbā gandrīz neiespējami 
izvairīties no sīkām kļūdiņām un pārpratu-
miem, tomēr to var ieraudzīt, tikai ļoti rūpīgi 
iedziļinoties darbā ar piekasīga redaktora vai 
recenzenta skatu. Lai recenzents arī sev no-
drošinātu šādu epitetu, atklāsim, ka 15. lap-

pusē 4. attēls rāda ko citu, nekā teikts tekstā 
tajā pašā lappusē.

šajā grāmatā Latvijas arheoloģija, ja tā 
var teikt, ir izlaista caur viena zinoša cilvēka 
galvu; abi agrākie sintētiskie Latvijas arheolo-
ģijas apkopojumi tomēr bija kolektīvi darbi.5 
šāda pieeja un grāmatas rakstīšanas veids 
padara to individuālu, jo akcenti vai pieejas 
citiem rakstītājiem vai rakstītāju kolektīviem 
par šīm pašām tēmām droši vien būtu atšķirī-
gi. Grāmatas valoda ir vienkārša, saprotama, 
tomēr skaidrs arī, ka šīs vienkāršības pamatā 
ir liels darbs, izpratne un savs redzējums. iz-
lasot a. radiņa grāmatu, tiek iegūts priekš-
stats par Latvijas arheoloģiju daudz plašākā 
mērogā, nekā tas bija zināms vai saprotams 
līdz šim. 

Juris Urtāns

Avoti
1 radiņš a. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. 

rīga: Zvaigzne abc, 1996.
2 Graudonis j., urtāns v. Senatnes pēdās. 

rīga: Latvijas psr Zinātņu akadēmijas iz-
devniecība, 1961.

3 Latvijas PSR arheoloģija. rīga: Zinātne, 
1974.

4 radiņš a. 10.–13. gadsimta senkapi lat-
gaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrum-
latvijas etniskās, sociālās un politiskās 
vēstures jautājumi. Monogrāfija. rīga: 
n.i.m.s., 1999.

5 Latvijas PSR arheoloģija. rīga: Zinātne, 
1974; Latvijas senākā vēsture 9. g. t. pr. 
Kr.–1200. g. rīga: Latvijas vēstures insti-
tūta apgāds, 2001.



89

zINāTNES DzīVE

sociālistiskās sistēmas represētais, tās 
uzlabošanas un likvidācijas dalībnieks jānis 
janovs, tāpat kā jebkurš cilvēks, nevarēja 
izvēlēties laikmetu, kurā dzīvot. viņa dzīves 
ceļš, īpaši tā sākotnējais posms, tēlaini ru-
nājot, nebija rozēm kaisīts. Gluži otrādi. tas 
bija skarbs, pat ļoti skarbs. tikai gudrs cil-
vēks — tāds, kas dāsni apveltīts ar veselo 
saprātu, šajos apstākļos varēja izdzīvot, gūt 
līdzcilvēku atzinību un darbības pozitīvu vēr-
tējumu. dienas gaismu jānis ieraudzīja tagad 
Latvijai vairs nepiederošajā abrenes apriņķa 
kacēnu pagasta centrā, kur vecākiem piede-
rēja māja. tēvs strādāja par ceļu meistaru, 
un māte vadīja nelielu grāmatu veikalu. šāda 
ģimene padomju varai šķita piemērota izsū-
tīšanai. 1941. g. 14. jūnijā nepilnus piecus 
gadus veco jāni, sešgadīgo brāli un divgadīgo 
māsu kopā ar māti ievietoja lopu vagonā un 
aizveda uz sibīriju. tēvu izsūtīja ar citu vilcie-
nu, un ģimene viņu vairs neredzēja, tikai vē-

lāk uzzināja, ka viņa dzīve izbeigusies (drīzāk 
izbeigta) 1942. gadā.

pieci bērnības gadi pagāja krasnojar-
skas novadā trūkumā un salā. vēlāk darbā 
gan noderēja apgūtā krievu valoda un dzīves 
norišu vērojumi. izšķiroša nozīme turpmāk 
dzīvē bija iekļūšana to bērnu skaitā, kuri pēc 
otrā pasaules kara (1946. g.) tika atvesti uz 
Latviju. Lai gan šis pasākums bija paredzēts 
galvenokārt bāreņiem, māte izmantoja ie-
spēju atgriezt bērnus Latvijā, pati vēl desmit 
gadus palikdama izsūtījumā. rīgā rūpes par 
janovu jauno paaudzi uzņēmās vecāmāte, 
gādājot par mazbērniem, cik nu ļāva pieticī-
gais sētnieces atalgojums. bērnu pienākums 
savukārt bija palīdzēt viņai veikt sētnieces 
darbus, īpaši ziemas periodā — novākt snie-
gu no ielas, ko tajā laikā šķūrēja sētnieki. 
spītējot grūtajiem materiālajiem apstākļiem, 
jānis sekmīgi ieguva vidējo izglītību rīgas 
industriālajā politehnikumā, augstāko ekono-
misko izglītību Latvijas valsts universitātē un 
kā talantīgs jaunais speciālists 1960. g. tika 
norīkots darbā Zinātņu akadēmijas ekonomi-
kas institūtā.

pārestības, ko viņa ģimenei bija nodarījusi 
padomju vara, un personiskās dzīves grūtības 
bija reāls pamats tam, lai viņš kļūtu par pār-
liecinātu valdošās iekārtas disidentu. veselais 
saprāts atturēja no šādas nostājas. tajā lai-
kā bija acīm redzams, ka frontāla pretestība, 
pašuzupurēšanās varēja gan apliecināt per-
sonīgo varonību un izraisīt līdzcilvēku cieņu, 
bet nevarēja dot kaut cik jūtamus panāku-
mus iekārtas pārveidošanā. bija otra mazāk 
radikāla, turklāt ne tik riskanta iespēja: mē-
ģināt ietekmēt esošo sistēmu, soli pa solim 
rosinot uzlabojumus. šādu pieeju realizēja 

LATVIJAS zINāTņU AkADĒMIJAS 
kORESPONDĒTāJLOcEkLIS 

jānis janovs
30.08.1936.–11.09.2012.
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Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūta 
līdzstrādnieku kolektīvs, pētot Latvijas taut-
saimniecības attīstības problēmas, regulāri 
gatavojot Latvijas psr ražotājspēku attīstības 
un izvietojuma shēmas, izstrādājot zinātniski 
tehniskā progresa kompleksās programmas, 
noskaidrojot darba ražīguma paaugstināša-
nas iespējas un veicot citus līdzīga rakstura 
pētījumus.

starp minētajiem pētniecības projektiem 
tā laika centralizētajā tautsaimniecības sis-
tēmā īpaša loma bija ražotājspēku attīstības 
un izvietojuma shēmām. to izstrāde sākās 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, tās 
tika veidotas regulāri un aptvēra 10–15 gadu 
laika posmu. vadošā šo izstrāžu organizācija 
(ražotājspēku izpētes padome), izmantojot 
tautsaimniecības nozaru un teritoriju shēmās 
gūtās atziņas, veidoja psrs ražotājspēku 
attīstības un izvietojuma ģenerālo shēmu. 
tas bija viens no pamatdokumentiem, kuru 
izmantoja, gatavojot psrs tautsaimniecības 
attīstības pamatvirzienus nākamajam piecu 
gadu periodam. pēc apstiprināšanas kārtējā 
pskp kongresā tie noteica galvenos uzdevu-
mus svarīgāko tautsaimniecības nozaru un 
atsevišķu republiku tautsaimniecības attīstī-
bā. tādēļ bija svarīgi, lai ģenerālajā shēmā 
iekļautie uzdevumi atbilstu Latvijas interesēm 
un iespējām. saprotams, ka bija pilnīgi neie-
spējami runāt par Latvijas īpašām interesēm, 
vēl jo vairāk stādīt tās augstāk par psrs ko-
pējām interesēm. situāciju Latvijā īpaši sa-
asināja 1959. g. realizētie represīvie pasāku-
mi pret tiem iepriekš cienītiem un atbildīgos 
amatos esošajiem kompartijas biedriem, kas 
mēģināja veikt pieticīgus pasākumus, lai ma-
zinātu latviešu tautas pārkrievošanas strauji 
augošos draudus. neskatoties uz šīm no-
stādnēm, tautsaimniecības attīstības shēmu 
izstrādātāji nevarēja ignorēt galveno problē-
mu, proti, nepieciešamību mazināt imigrantu 
ieplūdi. tā kā jaunu rūpniecības uzņēmumu 
veidošana un esošo paplašināšana, radot jau-
nas darba vietas, bija viens no būtiskākajiem 
imigrantu ieplūdes iemesliem, mūsu uzde-

vums bija ierobežot darba vietu palielināšanu 
rūpniecībā. izvirzīt tieši šādu tēzi nedrīkstē-
jām. tika rasts cits, turklāt neapgāžams ri-
sinājums. atšķirībā no iepriekšējām piecga-
dēm, kurās kā galvenais tautsaimniecības 
uzdevums bija noteikta ražošanas apjoma 
palielināšana, mēs par galveno Latvijas ražo-
tājspēku attīstības uzdevumu noteicām Latvi-
jas tautsaimniecības tādu attīstību, lai tā dotu 
maksimāli iespējamo ieguldījumu psrs taut-
saimniecības efektivitātes palielināšanā. tika 
formulēti arī nepieciešamie pasākumi, kuru 
realizācija nodrošinātu šī mērķa sasniegša-
nu. būtiski bija mazināt izejvielu un gatavās 
produkcijas pārvadājumu attālumus, veido-
jot jaunus uzņēmumus galvenokārt izejvielu  
ieguves un produkcijas patēriņa reģionos, ne-
būvēt jaunus uzņēmumu, bet pilnīgāk izman-
tot jau esošo potenciālu, nodrošinot darbu 
vairākās maiņās u. tml. Gala secinājums bija, 
ka Latvijā rūpniecība turpmāk jāattīsta bez 
nozarē strādājošo skaita palielinājuma, galve-
nokārt uz darba ražīguma pieauguma rēķina. 
piebildīšu, ka mēs bijām pirmie padomju sa-
vienībā, kas pamatoja nepieciešamību mainīt 
iesakņojušos pieeju un nodrošināt turpmāko 
rūpniecības attīstību, galvenokārt paaugsti-
not darba ražīgumu. mūsu ieteikumus at-
balstīja Latvijas valsts plāna komiteja, īpaši 
tās priekšsēdētājs m. ramāns un vadošā šo 
izstrādņu pētnieciskā organizācija maskavā. 
vēlāk, jau nākamajās piecgadēs, šādu pieeju 
realizēja arī citās republikās.

kāds šim stāvokļa aprakstam sakars ar 
jāni janovu? ļoti tiešs. pirmos pētnieka so-
ļus viņš spēra, risinot uzticētās nozares at-
tīstības problēmas. viņa disertācijas darbs 
veltīts ražošanas koncentrācijas efektivitātes 
un uzņēmuma optimālā lieluma problēmu 
noskaidrošanai. šis pētījums tika publicēts 
monogrāfijas veidā. veicot minētās problē-
mas un citu jautājumu izpēti, j. janovs pa-
rādīja sevi kā zinātnieku, kas spējīgs risināt 
sarežģītus jautājumus. kad radās nepiecie-
šamība izvēlēties jaunu rūpniecības nodaļas 
vadītāju (1975. g.), nešaubīgi par vispie-
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mērotāko šim amatam tika atzīts tieši viņš. 
nodaļas vadītāja pienākumos ietilpa ne tikai 
kārtējo pētniecības darbu veikšana, bet arī 
aktīva līdzdalība praktisko tautsaimniecības 
problēmu risināšanā. neskatoties uz repub-
likas shēmā formulēto nostāju nodrošināt 
rūpniecības attīstību bez strādājošo skaita 
palielinājuma, psrs rūpniecības nozaru mi-
nistrijas turpināja darboties ierastajā veidā. 
Gatavoja projektus par atsevišķu jaunu lielu 
uzņēmumu būvniecību Latvijas teritorijā vai 
arī esošo būtisku paplašināšanu. šādu ieceru 
realizācijai bija vajadzīgs republikas valdības 
akcepts, kuru gatavoja valsts plāna komiteja. 
pēdējā savienības ministriju projektu izvērtē-
šanā pieaicināja ekonomikas institūtu. insti-
tūta atzinuma projektus lielākoties gatavoja 
rūpniecības nodaļas pētnieki, galvenokārt 
tās vadītājs j. janovs. parasti vissavienības 
ministriju ieceres tika argumentēti noraidītas. 
Lai sakārtotu jaunu uzņēmumu veidošanas 
un darbojošos paplašināšanas lietderības 
izvērtēšanas jautājumus, pēc plāna komi-
tejas priekšsēdētāja iniciatīvas ar ministru 
padomes speciālu lēmumu tika noteiktas in-
stitūcijas, ar kurām republikas organizāciju 
ieceres obligāti jāsaskaņo. pirmā starp tām 
bija Zinātņu akadēmijas ekonomikas insti-
tūts (kā ražotājspēku shēmu izstrādātājs). te  
j. janovs un viņa vadītais kolektīvs bija gal-
venais šo ieceru vērtētājs un attiecīgu slēdzie-
nu projektu gatavotājs. slēdzieni lielākoties 
bija noraidoši. paveiktā nozīmi ir grūti precīzi 
novērtēt. aptuvenie aprēķini rāda, ka gadīju-
mā, ja tiktu realizētas tās ieceres, kuras ar 
aktīvu j. janova līdzdalību tika noraidītas, 
Latvijā būtu ieplūdis vēl pāris simtu tūkstošu 
migrantu. tas par jaunajiem, psrs ministriju 
ieteiktajiem, bet nerealizētajiem projektiem. 
situācija diktēja nepieciešamību apturēt no-
darbinātā skaita kāpumu arī jau izveidotajos 
uzņēmumos. būtiska nozīme bija tam, ka 
mūsu rosinātās idejas guva vispārēju pozitīvu 
vērtējumu un prasība nodrošināt ražošanas 
kāpumu bez strādājošo skaita palielināju-
ma kļuva par vienu no galvenajiem uzdevu-

miem. rezultāti bija acīm redzami. vispirms 
būtiski samazinājās nozarē strādājošo skaita 
ikgadējais palielinājums, un pēdējā psrs pa-
stāvēšanas piecgadē (1986–1990) Latvijas 
rūpniecībā nodarbināto skaits pat saruka par 
70,4 tūkst. jeb 17%, lai gan izgatavotās pro-
dukcijas apjoms palielinājās par 15%.

vērtējot j. janova devumu, vēl jāmin 
viņa līdzdalība daugavpils hidroelektrostaci-
jas projekta ieguvumu un zaudējumu analī-
zē. šī projekta lietderības un kaitējuma videi 
apspriešana, kā zināms, guva plašu vērienu. 
tomēr lēmuma pieņemšanai par sākto būv-
niecības darbu apturēšanu bija nepieciešami 
pārliecinoši argumenti. šī projekta analīzi 
veica speciāli tam izveidota komisija (vadītā-
ja akadēmiķe rita kukaine). slēdzienus par 
iecerētā objekta iespējamo ietekmi uz atse-
višķām sfērām gatavoja attiecīgo nozaru spe-
ciālistu grupas. ar j. janova aktīvu līdzdalību 
mūsu ekonomiskās lietderības grupa pārlie-
cinoši pierādīja projektētāju nekorekto rīcību, 
mākslīgi “uzlabojot” ekonomiskās lietderības 
rādītājus, “piedzenot” projekta atmaksāša-
nās laiku normatīvos noteiktajiem lielumiem. 
mūsu grupas atzinumi vispusīgi atspoguļoti 
minētās komisijas kopējā slēdzienā. pārska-
tot ekonomisko jautājumu izvērtēšanas gru-
pas locekļu konkrēto pienesumu, j. janova 
devums nenoliedzami bija vislielākais un no-
zīmīgākais.

pārlūkojot j. janova zinātnisko darbu sa-
rakstu, nevar teikt, ka tas ir garš — ap 40 
nosaukumu. bez minētās monogrāfijas tajā 
ietilpst raksti, kas publicēti žurnālos, rakstu 
krājumos un nodaļas kolektīva sarakstītajās 
monogrāfijās. te jāņem vērā viņa darbības 
īpatnības. publikāciju sarakstā nav iekļauts 
liels skaits viņa personīgi sagatavoto institūta 
atzinumu projektu par atsevišķu uzņēmumu 
un tautsaimniecības nozaru attīstības jautā-
jumiem, kuri daudz tiešāk un spēcīgāk ietek-
mēja tautsaimniecības attīstību nekā atseviš-
ķas publikācijas.

nesavtīgā darbība, dziļās zināšanas, ko-
rektā attieksme pret kolēģiem veidoja viņu par 
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atzītu autoritāti. Loģiski, ka jau 1987. g. viņš 
tika iecelts par ekonomikas institūta direkto-
ra vietnieku zinātniskajā darbā un 1990. g. 
oktobrī par direktora pienākumu izpildītāju. 
Gadu vēlāk, sakarā ar laikmeta diktētajiem 
pārkārtojumiem, institūta kolektīvam bija 
jābalso par direktora kandidatūru. darbinie-
ku balsojumā j. janovs guva pārliecinošu 
pārsvaru par otru pretendentu. drīz pēc tam 
(1992. g. janvārī) Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas kopsapulce ievēlēja viņu par LZa kores-
pondētājlocekli.

pēdējie notikumi norisa ne vairs padomju 
sistēmā, bet pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas. nebija šķēršļu, kas kavētu objektī-
vi novērtēt j. janova devumu zinātnē un arī 
tautsaimniecības sakārtošanā. turklāt viņš 
nebija neatkarības atgūšanas procesa neit-
rāls vai pat pozitīvi noskaņotais vērotājs, 
bet gan aktīvs tā dalībnieks un virzītājs. ilgi 
gaidītie apstākļi aktīvai cīņai par neatkarības 
atgūšanu bija pienākuši. kopš tautas fron-
tes izveidošanas viņš kļuva par aktīvu šīs 
organizācijas dalībnieku. personīgi piedalījās 
daudzos tās pasākumos. bija tautas frontes 
kandidāts augstākās padomes deputātu vē-
lēšanās. taču vēlēšanu apgabalā ietilpa ka-
raspēka vienība, tādējādi balsotāju lielu daļu 
veidoja no citām psrs republikām obligātā 
karadienestā iesauktie iedzīvotāji, kas savas 
balsis atdeva par interfrontes kandidātu.

institūta vadību j. janovs uzņēmās ļoti 
sarežģītā laikā, jo, strauji sarūkot valsts 
piešķirtā finansējuma apjomam, sākās Lat-

vijas zinātnes sabrukums. republikas vadī-
bā nonākušie jaunie politiķi naivi cerēja, ka 
tautsaimniecības attīstību nodrošinās sociā-
listisko ražošanas attiecību likvidēšana, uzņē-
mumu privatizācija un tirgus attiecību ievie-
šana. tautsaimniecības attīstības problēmu 
izpēte un līdz ar to arī speciāla pētnieku ko-
lektīva funkcionēšana tiem nebija vajadzīga. 
institūts vairs nesaņēma nekādus valdības 
pasūtījumus aktuālo problēmu izpētei. insti-
tūtam vajadzēja pašam meklēt pasūtījumus. 
turklāt, nepietiekamais finansējums un niecī-
gais atalgojums veicināja kvalificētāko kadru 
aizplūšanu uz labāk atalgotu darbinieku vie-
tām pārvaldes institūcijās. pēc ilgākām pār-
domām j. janovs pieņēma piedāvājumu kļūt 
par Latvijas hipotēku un Zemes bankas pa-
domes priekšsēdētāja vietnieku. bankā, kas 
viņam bija tikai otrā darba vieta, minētajā un 
citos amatos viņš nostrādāja līdz aiziešanai 
pensijā. mūža nogali pavadīja laukos.

paveiktā vērtējumu lielā mērā atspoguļo 
cilvēku skaits un sastāvs, kas ieradušies iz-
vadīt pēdējā gaitā. atvadīšanās no j. janova 
notika tukumā un guldīšana zemes klēpī vēl 
apmēram trīsdesmit kilometru tālāk — rī-
deļu kapos. apliecināt savu cieņu bija iera-
dies kupls pavadītāju pulks. te bija kādrei-
zējie kolēģi no ekonomikas institūta, studiju 
biedri un daudzi citi, kuriem bija gadījies ar 
viņu sadarboties un kuri augstu vērtē viņa 
paveikto.

Pēteris Guļāns
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par kroderu joprojām grūti runāt pagātnes 
formā. jo viņš ir visur — gan teātra gaiteņos, 
gan uz skatuves, gan skatītāju zālē. jopro-
jām, arī pēc tam, kad pusdeviņos pārstāja 
pukstēt viņa sirds tajā pagājušā gada oktobra 
rītā. 

bez krodera Latvijas teātris 20. un nu jau 
arī 21. gadsimtā nav iedomājams. viņa dzīve 
bez Latvijas un bez teātra arī. ne tikai tāpēc, 
ka, kopš vecāmāte uzdāvināja mazu skatu-
vīti, kroders ir režisors. viņš pats atzīst, ka 
neko citu tā pa īstam neprot darīt un ka viņš 
visu mūžu spēlē teātri, arī dzīvē, un atzīstas, 
ka viņa mūža loma varētu būt šekspīra ham-
lets. tiesa, vienmēr paradoksāli piebilstot, ka 
hamleta loma ir tik labi uzrakstīta un jebkurš 
kaut cik inteliģents cilvēks to var nospēlēt. 
ne velti viņš jau četras reizes ar dažādiem 
aktieriem dažādos teātros, ar trīsdesmit sešu 
gadu starpību starp pirmo un pēdējo darbu, ir 
iestudējis, viņaprāt, šo visu laiku labāko lugu 
(v. šekspīra “hamletu”). 

“visu, ko esmu pieredzējis, kas man ticis 
likts priekšā, vienmēr esmu vērojis no malas. 
pat Ziemeļos. es jūtos, it kā spēlētu kādu 
lomu izrādē, līdz ar to man nav nekā traģiska, 
ko nožēlot. es skatos izrādi.” un viņam diem-
žēl ir nācies būt klāt dažās lielākajās Latvijas 
20. gadsimta izrādēs (“un man bija baigi 
interesanti,” kroders saka) — gan 1940. 
gada 17. jūnijā, kad rīgā iebrauca padomju 
tanki, gan 1941. gada 14. jūnijā, kad viņam 
un viņa ģimenei četros no rīta stundas laikā 
bija jābūt gataviem nākamajiem savas dzīves 
gadiem prom no mājām. taču viņa pieredzē-
jušajā mūžā ir bijis arī 1990. gada 4. maijs 
un 1991. gada 21. augusts. kroders savām 
acīm ir pieredzējis gandrīz visu Latviju, jo ir 
tikai trīs gadus jaunāks par to. 

“bērnībā visās bildēs brālis raud, es smai-
du,” saka kroders. un tā smaidīšana — par 
dzīvi un dzīvē kroderam ir palīdzējusi. viņš 
apcer, cik komiski no malas izskatās sekss un 
bēres, nerunājot par sadzīvi, politiku un sko-
lu. vienīgais, kas ir pa īstam, ir teātris. varbūt 
tāpēc bija iespējams tur tālumā izdzīvot piec-
padsmit savas vienīgās jaunības gadus un 
pēc tam vēl vairāk kā piecdesmit un turpināt 
radīt. būt tajā kategorijā, kurai dievs ir lēmis 
dzirdēt, redzēt, saprast vairāk par citiem, jo 
iedots vēstītāja talants. 

oļģerts kroders ir dzimis rīgā aktrises 
hertas vulfas un žurnālista, tulkotāja, kul-
tūras cilvēka roberta krodera ģimenē. un 
klātbūtne inteliģentu ģimenē neapšaubāmi 
atstājusi zīmogu uz visu viņa dzīvi. turklāt, 
kaut arī Liktenis nav laidis garām gandrīz 
neko no tā, kas Latvijas vēsturē pastarpinā-
ti vai tieši trāpījis katrai ģimenei, viņš spēj 
par to pasmieties un nenožēlot gandrīz neko, 
ko paspējis sadarīt. cilvēks, kas dzīvojis un 

LATVIJAS zINāTņU AkADĒMIJAS GODA LOcEkLIS 

oļģerts kroders
09.08.1921.–10.10.2012.
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dzīvo pilnu krūti visos laikos. vīrietis, kas 
pieredzējis ulmaņlaika Latvijas harmoniskās 
attiecības abu dzimumu starpā. kad karš 
vēl nebija izretinājis vīriešu rindas un “tie 
nebija izlaisti” — tā ir krodera diagnoze šī 
laika vīriešu slinkumam, nespējai uzņemties 
pienākumus. kad attiecības bija tik brīvas kā 
parīzē. krodera spēja būt romantiskam un 
valdzināt nav zudusi, un tai par upuri mūža 
garumā ir kritis krietns pulks. jau skatoties 
fotogrāfijas vien, nav iespējams neievērot vī-
rieti, kuram profils kā romiešu cēzaram, kurš 
acis lielākoties slēpj aiz tumšiem stikliem un 
kuram cepure vienmēr vairāk nobīdīta uz vie-
nas auss pusi — visdrīzāk tā ir žokejcepure. 
un liekas, ka tā mazdrusciņ smīn tāpat kā 
kroders — re, es varu būt, kas vēlos, un jūs 
ar mani rēķināsities. sava laika dendijs. ne-
pazīstams un neatminams. jo tas, ko kroders 
pasaka par sevi intervijās, nav ne simtā daļa 
viņa personības noslēpuma. izrādes — tā ir 
cita lieta, jo tur, rakņājoties tēlu attiecībās, 
būtu jāspēj ieraudzīt, cik trausls, vientuļš un 
vieds viņš ir. 

kroders ir dzimis brīvajā Latvijā, kad brī-
vība nenozīmēja vien neatkarību valstij, tā 
bija pašos cilvēkos. to nevajadzēja izdomāt, 
jo reizē ar ekonomisko labklājību, par spīti 
ķīviņiem starp daudzajām partijām, cilvēkos 
bija pārliecība par rītdienu un sevi. arī pēc 
kārļa ulmaņa 1934. gada apvērsuma, kad 
inteliģence par to gan zūdījās, gan smējās, 
tas joprojām bija labs laiks Latvijas vēsturē. 
kad gāja vaļā labības un bekona gaņģi, kad 
zemnieki brauca uz rīgu ar pilniem vezu-
miem un eksportēja ķieģeļus un sviestu, kad 
latviešu aktieri vasaras brīvdienās brauca uz 
eiropu atpūsties, kad rīga bija tik skaista, 
pilna smaidošu un elegantu ļaužu. skaidrs, 
ka ne jau visi to uztvēra tādā vieglumā un 
harmonijā kā Latvijas inteliģences bērni, kas 
vēlāk veidos visu Latvijas kultūras vēsturi te 
un otrā pusē okeānam. bet tas pulciņš, ar ko 
kopā turējās kroders, rīgas 1. un 2. ģimnā-
zijas skolēni, pēc tam universitātes studenti, 
ir uzvārdiem žilbinošs — ilmars bastjānis,  

andrejs johansons, voldemārs ancītis,  
Leonīds breikšs. 

“ja es būtu palicis Latvijā, nevis aizvests 
uz Ziemeļiem, es droši vien būtu pieteicies 
karot vācu pusē un nekas labs tur nebūtu, tā 
ka labi vien ir,” kroders smejas, “vai nu mani 
būtu nošāvuši, vai es — kādu.” viņa vieglprā-
tība un paļaušanās liktenim droši vien bijusi 
par pamatu tam, kāpēc divdaļīgais stāsts grā-
matā „mēģinu būt atklāts” ar saulainu pirms-
kara Latviju un bezsaules sniega tundru fonā 
spēj atstāt traģikomiskas izrādes iespaidu. jo 
viņš, kurš lopu vagonā iekāpa, saģērbies savā 
labākajā uzvalkā ar hūti galvā, nemaz netai-
sījās pazaudēt sapni par teātri.

oļģerts kroders ir absolūts fatālists — tā 
viņš skaidro visu, kas dzīvē noticis. teātrus, 
notikumus, sievietes. un visa kā viņa dzīvē 
bijis un ir papilnam. arī vientulības un radīša-
nas moku. faktoloģiski, analizējot savu aizve-
šanu uz Ziemeļiem, aiziešanu no viena teātra 
uz citu, viņš ir tik tiešs un ironisks, ka šķiet: 
ja nezinātu skatuves mākslas vēsturi, liktos, 
ka citādi tas nemaz nevarēja gadīties. atkal 
kroders kaut kad nav varējis novaldīt savu 
mēli, bēdzis no kādas sievietes, kāds kaut ko 
sarunājis vai pārplūdusi kanalizācija. viss tik 
vienkārši, bet visā tajā — 56 gadi teātrī, 39 
lomas teātrī un kino (kam klāt vēl vairāk kā 
40 lomas skolu teātrī un Ziemeļos), režijas 
136 izrādēm profesionālajos teātros plus 29 
izrādēm Ziemeļos un tik daudz mīlestības.

kad kroders 1956. gadā 35 gadu vecu-
mā atgriezās no Ziemeļiem, viņš, pateicoties 
kādreizējām tēva paziņām, sāka rakstīt re-
cenzijas par teātra izrādēm. pēc tam pavērās 
iespēja būt dailes teātrī. “fāters piezvanīja 
eduardam smiļģim, un uz vecas draudzības 
pamata es tiku tai teātrī. vienu gadu biju 
pat dailes teātra mākslinieciskajā padomē. 
oficiāli skaitījos režisora asistents,” smaida 
kroders. trīs gadus viņš “maisījās” pa dailes 
teātri, un viņam vienmēr liksies, ka pēc būtī-
bas dailes teātris viņam ir tuvāks kā citi. pēc 
dažām režijām rīgas poligrāfiķu klubā kro-
ders 1959. gadā (pateicoties valta Grēviņa 
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ieteikumam) tika uzaicināts uz Liepāju, kur 
sāka ar j. kalniņa operas “ugunī” iestudē-
jumu.

uz valmieru no Liepājas (pēc pieciem 
tajā pavadītiem gadiem) kroders atnāca 
1964. gadā. desmit gadi valmierā ir viņa 
zelta laiks — tāpēc ka visi jauni, visi gribēja 
spēlēt teātri, tāpēc ka laiks bija tāds, ka te-
ātris viņiem bija visa dzīve. rihards rudāks, 
skaidrīte putniņa, Ligita dēvica, jānis Zariņš, 
jānis dauksts, roberts Zēbergs, rita meirā-
ne, velta straume. viņi kopā spēlēja futbolu, 
strādāja komunistiskajās sestdienas talkās, 
brauca pa Gauju un taisīja izrādes. veidoja 
iestudējumus teātrī, kur blakus bija pētera 
Lūča tautiskais romantisms, māras Ķimeles 
psihoanalītiskums, kas kopā veidoja valmie-
ras šīsdienas teātra ansambliskos un ētiskos 
pamatus. te kroders iestudēja savu pirmo 
“hamletu” (1972) ar trauslo ideālistu rihar-
du rudāku titullomā. aktieri kroderu dievi-
nāja, aktrises mīlēja, taču 1974. gadā viņš 
aizgāja uz Liepājas teātri. 

“uz Liepāju devos tāpēc, ka vienā naktī 
pie manis atbrauca toreizējais Liepājas teātra 
direktors voldemārs pūce un teica — brauc 
uz mājām.” Liepājas teātrī kroders pavadīja 
piecpadsmit gadu un izaudzināja indru briķi, 
juri bartkeviču, jāni makovski, daci makovs-
ku, mārtiņu vilsonu. kroders studēja gan t. s. 
kases gabalus, gan radīja mākslu. ir divas iz-
rādes, ko viņš pats uzskata par savām tālaika 
virsotnēm, — j. jaunsudrabiņa “aija” (1985) 
ar milzīgo gultu un kaislības pievārēto i. bri-
ķes aiju skatuves vidū un a. Čehova “kaija” 
(1987) ar nedabīgi estetizēto pasauli un visu 
ļautiņu alkām dzīvot tikai mākslā un mākslai. 
“uz nacionālo teātri 1989. gadā aizgāju, jo 
uz ielas satiku Zagorski un šoriņu, kuri jautā-
ja, vai negribu nākt pie viņiem,” apmēram tā 
kroders turpina skaidrot savu Latvijas teātra 
vēsturi. nacionālajā teātrī viņš galvenā reži-
sora postenī pavadīja piecus gadus un savā 
vieglprātībā nemanīja, ka viņam tā īsti ne-
klapē ar šī teātra aktiertradīcijām un lielo zāli. 
viņš nebija gatavs tam, ka tas ir liels teātris. 

kopš 2001. gada kroders ir atpakaļ val-
mierā pavisam. teātra rīti, kad aktieri pirms 
dienas izrādēm grimētavu koridorā steidz uz 
frizētavu vai dodas pēc kostīmiem, nav iedo-
mājami vairs citādi — kroders, kurš labprāt 
dzīves ritmā (ja nav mēģinājumu) maina die-
nu ar nakti, tad, iznācis no savas istabas, čī-
bās vēl tikai iet uz rīta dušu. un visi, kas tu-
vumā, to ieraugot, sajūtas drošāk — tas, kurš 
sargā teātra jauneklīgo garu, cilvēks, pie kura 
visi tā pieraduši, ir tepat. inteliģents no laimī-
gās Latvijas laika. un valmiera viņu mīl. Gan 
teātris, gan pilsēta. te tapuši kroderam var-
būt pašam negaidīti brīnumi — pat sākumā 
nedomāts deviņu izrāžu stāsts par Likteņa un 
cilvēka attiecībām, par mēģinājumiem mainīt 
pasauli un par katra un kopējo atbildību un 
arī Latviju tajā — no lielu cilvēku pasaules 
kārtības apjēgsmes, no klusinātiem toņiem 
“tēvocī vaņā” (2003) līdz “hedas Gableres” 
(2004) kategorismam, “idiota” (2006) cil-
vēkmīlestībai, “karaļa Līra” (2006) baltajam 
lūgšanu lakatiņam, “hamleta” (2008) grā-
matu skapjiem un žurkām un “Ķiršu dārza” 
(2009) traģikomiskajam cilvēku apmulsu-
mam un nespējai rīkoties. tad vēl f.šillera 
“marija stjuarte” (2010) ar stāstu par varas 
un kaisles cenu, t. viljamsa “orfejs pazemē” 
(2011) ar mākslas patiesības uzvaru pār dzī-
vi, un pēdējā izrāde — a. ostrovska “Līgava 
bez pūra” (2012) — par ilgām pēc dzīves. 
“deģenerācija notiek. tas nav apspriežams. 
par to bija mans Līrs. tur beigās bija lūgšana, 
ko mēs paši pielikām. rupji runājot, redzot, 
ka sūdi līdz ausīm, vienīgā cerība, ka dievs 
palīdzēs. dievs ir ideja. jo tas ir pasaules sā-
kums. ideja ir katras lietas pirmsākums. viss. 
ideja rada domu. un pasaule radās no ide-
jas,” tā viņš filozofē “karaļa Līra” tapšanas 
laikā 2006. gadā. 

viņa būšana blakus visam ir tik pašsa-
protama, ka reizēm pat netiek ievērota. kā 
gaisma līdz pieciem rītā kādā logā valmieras 
teātra ēkas stūrī, vietā, kur viņš lasa jaunā-
ko presi, lugas, guļ un klausās mūziku. sap-
ņo par citu vēlēšanu sistēmu Latvijā, kas  
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izskaustu partijas, likvidētu ierēdņu armiju, 
un Latvija būtu patiesi brīva. Lasījis viņš ir 
vienmēr. par to liecina kaut vai tie 10 tūk-
stoši grāmatu, kas tagad, viņa uzdāvinātas 
un sakārtotas bibliotēkas plauktos, valmieras 
teātrī stāv telpā blakus lielās skatuves tiltiem. 
Ziemeļos viņš no maskavas pasūtīja visus 
iespējamos žurnālus par teātri un kārtīgi tos 
arī lasīja. Galda atvilktnēs joprojām glabājās 
klades, kur viņš rūpīgā kaligrāfiskā rokrakstā 
izrakstījis vērtīgo rakstu žurnālu numurus, 
autorus un lappuses, lai vajadzības gadījumā 
ātri varētu to izmantot. “es Ziemeļos biju grā-
matvedis,” kroders stāsta un atceras, kā pa-
domju kolhozu uz papīra glābis no bankrota, 
pierakstot nulles un norakstot preces. vajag 
redzēt uz viņa rakstāmgalda pēc krāsām sa-
kārtotās pildspalvas un pierakstus blociņā, lai 
saprastu, kāpēc tik precīzi un skrupulozi spēj 
būt mēģinājumu epizožu saraksti pie sienas 
un paša savāktie apraksti par viņa izrādēm. 
viņam ir savs priekšstats par kārtību — tā no-
teikti nav sterilitāte, tā ir lietu kārtība, kas ļauj 
atrast jebkuru lietu jebkurā laikā, tāpat kā tas, 
ka lugas teksts jālabo ar pildspalvu vienā krā-
sā, vēstules jāraksta citā, bet rēķinu pieraksti 
blociņā — vēl citā krāsā. kā viņš rīgā laipoja 
pa tomsona ielas divistabu dzīvokli, kurš līdz 
griestiem bija pilns ar grāmatām, bet cilvē-
kam bija atstātas tikai šauras ejas! žurnāli, 
mazliet slīpi sagāzušies pusotra metra augstu-
mā, izturēja zemestrīci pirms dažiem gadiem, 
grāmatas gan nakts laikā no augšējiem plauk-
tiem ir gāzušās lejā. toties kārtība grāmatu 
sakārtojumā bija tāda, ka viņš, jau labu laiku 
dzīvojot valmierā, kamēr vēl bibliotēka nebija 
pārcelta uz teātri, varēja nosaukt, kurā plauk-
tā, kurā rindā kura pēc kārtas ir konkrētā grā-
mata. putekļi gan viņu nesatrauc.

“mani nepatīk, ka mani komandē. es 
esmu pretī vienmēr. Loģiski — jo neviena 
iekārta nav laba visiem,” smejas kroders un 
savās izrādēs visskaudrāk visu mūžu skar 
tieši varas tēmu — tam, ko vara, varmācība 
nodara cilvēkam, tam, kas aizliedz cilvēkam 
radošo brīvību.

bet nu viņam ir triju Zvaigžņu ordenis 
(2001), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda 
locekļa nosaukums (2007), Lr kultūras 
ministrijas gada balvas kultūrā “trīs brāļu” 
balva par mūža ieguldījumu (2007), Lr mi-
nistru kabineta balva par mūža ieguldījumu 
teātra mākslā (2009), Latvijas teātra gada 
skates “spēlmaņu nakts” balva par mūža ie-
guldījumu, viņa izrādes pēdējos gados regu-
lāri saņem skatītāju balvu, kroders divreiz ar 
desmit gadu pārtraukumu ir ieguvis Latvijas 
teātru Labākā režisora balvu un droši vien vēl 
kaut ko. 

un visbeidzot... 1993. gadā izdotajā, 
viņa bijušās sievas, kino un teātra zinātnie-
ces maijas augstkalnas inspirētajā un paša 
sarakstītajā, jau pieminētajā atmiņu grāmatā 
“mēģinu būt atklāts” kroders stāsta ne jau par 
vienu ģimeni, kurai bija liktenīga viena diena 
Latvijas vēsturē. tas ir stāsts, kurš nebeidzas 
ar to brīdi, kad 1956. gada pavasarī oļģerts 
kroders ieradās rīgā, stacijas laukumā, un 
pirmās izdzirdēja sarunas krievu valodā. tas 
ir stāsts par likteni, kuram fatālists kroders 
klausījis un kuram ticot kārtojis savu dzīvi.

tas ir stāsts par māti hertu kroderi 
(15.04.1890–11.11. 1942, Ziemeļos), kura 
bijusi aktrise un sieva rakstniekam edvardam 
vulfam, bet pēc viņa nāves, apprecējusies ar 
robertu kroderu, pārstāja spēlēt teātri. („to 
es nekad tā arī netiku jautājis tēvam, vai tas 
bija viņa dēļ, ka mutere nekad vairs nespēlē-
ja, vai tam bija kāds cits iemesls,” teiks oļ-
ģerts kroders.) par to, ka viņa tā arī nespēja 
atgūties Ziemeļos un palika tur otrajā viņu 
būšanas ziemā.

par tēvu robertu kroderu (9.04.1892, 
rīgas apr. aderkašu pag.– 28.08.1956, rī-
gas raj. saulkalnē, apglabāts meža kapos), 
kurš iemiesoja 20. gadsimta 20.–30. gadu 
Latvijas laika inteliģences kvintesenci — ar 
pārgalvību, zināšanām, amatiem, nepraktis-
kumu un brīvību, ko ļāva tas laiks. par viņa 
atgriešanos no Ziemeļiem un ātro aiziešanu 
neilgi pēc tam. par tēva dvīņubrāli politiķi 
un publicistu artūru (9.04.1892, rīgas apr. 
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aderkašu pag. — 25.08.1973, Zviedrijā), 
kurš, liktenīgajā naktī būdams tai dzīvoklī, 
no kura izveda kroderu ģimeni, palika Lat-
vijā, bet vēlāk ar dēlu valdemāru aizbrauca 
uz Gotlandi. un ar 17 gadu starpību nomira 
gandrīz tajā pašā dienā, kad brālis. valde-
mārs vēlāk savu dzīvi pavadīja pakistānā un 
kļuva par izcilas latviešu valodas meistaru. 
par artūra sievu Zelmu, kas ar nesen dzimu-
šo dēlu jāni (kurš ierindojās starp Latvijas un 
bijušās padomju savienības augstākās klases 
basketbola tiesnešiem) nepaspēja aizbraukt 
viņiem līdzi un palika Latvijā, un vairs nesa-
tikās ar vīru. 

par brāli Gunāru kroderu (20.01.1926, 
rīgā–11.08.1999, noriļskā), kurš gribēja 
kļūt par gleznotāju un visu laiku grasījās 
no Ziemeļiem pēc atbrīvošanas braukt mā-
jās uz Latviju, bet sīku ķibeļu un ģimenes 
dēļ, tā arī gadu no gada atlikdams to visu 
(jo slimoja bērni, sievai bija jāpabeidz sko-
las mācību gads, un tad jau bija nākamās 
sievas un laiks, kas gāja uz priekšu), palika 
noriļskā un kļuva par ievērojamu žurnālistu 
un redaktoru. ordeņu un nosaukumu godal-
gots, ar pēcnāves plāksni pie mājas ļeņina 
prospektā nr. 11, kurā dzīvojis. viņam, tāpat 
kā brālim, ir ievērojama klasiskās mūzikas 
kolekcija (ap 6000 vinila plates), par kuru 
nepieciešamību viņš teicis: “Lai saglabātu 

harmoniju dvēselē un neļautu tai nocietinā-
ties. Lai izjustu labdabīgu, es uzsveru, lab-
dabīgu emocionālo satricinājumu. un ļautu 
savām bēdām izšķīst pasaules sāpēs. tādēļ 
ir jāklausās “vecajie” — bahs, mocarts, 
haidns.”

krodera fotoalbumi, kas sanumurēti hro-
noloģiskā secībā ar tikpat lielu precizitāti un 
rūpību kā viņa lomu un režijas saraksts jau 
Ziemeļos iekārtotā kladē, ir pilni ar fotogrā-
fijām: viņa bērnība, izrādes, lomas, viņa sie-
vietes. albumos, gluži tāpat kā viņa stāstos, 
tām visu mūžu būs atvēlēta lielākā vieta. 
iedomāta vai īstāka. viņa mūžā bijušas trīs 
laulības — un viņš par tām nerunās, tāpat 
kā nerunās par citām sievietēm. tikai viņas 
pašas zina, kura, kā un kad iedvesmojusi, sa-
vukārt tikai viņš pats — kura kurā brīdī ir tā, 
kas bijusi kopā mākslas radīšanā un glābusi 
no vientulības. 

man gribas atstāt šeit visā tagadnes for-
mu, arī pēc tam, kad pie krodera var aiziet 
tikai dīvala kapos, valmierā, vietā, kur pie 
viņa kājām mūžīgi kāds atnesīs svecīti, noliks 
puķes un smiltīs iespraudīs Latvijas karodzi-
ņu. viņš pats par to smietos, bet viņa kaps nu 
kļuvis par sava veida svētvietu — tur stāvot, 
mēs vienmēr domājam par teātri un Latviju…

Evita Sniedze
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straujiem soļiem uz priekšu dodas 2013. 
gads. atmiņā uzjundī aizgājušais gads, par to 
iedomājoties, ieskanas valda Grēviņa rakstī-
tās rindas no “Gesta berlinga” izrādes: “pār 
kalniem aizdipa kā stirnas…” aizdipa — un 
paņēma līdzi vienu no viskrāšņākajiem mūsu 
teātra pasaules ziediem — veltu Līni. kā viņu 
dēvēt? — par liliju? par magoni vai rozi? vis-
tiešāk viņai atbilst rozes vārds. man atmiņā 
palicis viņas tēls no pētera pētersona lugas 
“man trīsdesmit gadu” — veltas Līnes tēloto 
jauno sievieti sauca par rozi, kurai bija ti-
kai trīsdesmit, un savam mīļotajam cilvēkam 
viņa saka: 

Man ir tikai trīsdesmit,
Tor, mīļais.
Es strādāšu,
Tu man palīdzēsi saskaitīt atlikušās 
dienas
Un stundas.

veltai Līnei tobrīd tuvojās četrdesmitā 
gadskārta, viņas mīļotais cilvēks bija brī-
nišķais aktieris, staltais, sirsnīgais Gunārs 
cilinskis, bet viņa joprojām atgādināja rozi — 
pievilcīga un skaista, protams, ziedam piemīt 
ērkšķi, un aktrise nekad neprata lišķēt, viņa 
nebija nekāda diplomāte: kas uz sirds, to viņa 
tieši arī pateica. 

roze ir zieds ar visdažādākajām krāsām, 
un tāda daudzkrāsainība piemita arī veltas Lī-
nes lomām — nekādā ziņā nevar nosaukt tieši 
vienu toni, kas raksturotu viņas radītos tēlus. 
skatuves gaitas viņa iesāka 1942. g., kad to-
reizējais tautas teātris, kas darbojās tagadējā 
krievu drāmas teātra telpās, sāka uzņemt au-
dzēkņus jaundibinātajā studijā, un viņu skaitā 
bija arī velta Līne. viņas tēvs par meitas iz-
vēli nepavisam nebija priecīgs, taču piebildis: 
“sava dzīve katram pašam jādzīvo.” tēva tei-
ciens veltai deva stipru stimulu, lai pierādītu, 
ka aktiera profesija nav sliktāka par citām. 
jau 1943. g. 22. oktobrī Līne notēloja savu 
pirmo lomu — mijuki p. apela drāmā “Zelta 
duncis”. šogad aktrise būtu varējusi atzīmēt 
skatuves darbības septiņdesmito jubileju. 

aktrises īstās skatuves gaitas iesākās 
1945. g. Latvijas psr drāmas teātrī, tā to-
reiz pārdēvēja nacionālo teātri, un tā paša 
gada jūnijā viņa tēloja skaidrīti Griguļa lugā 
“uz kuru ostu?”. veltas Līnes debiju kritiķi 
novērtēja labi, atzinīgus vārdus par viņu raks-
tīja dzejnieks un kritiķis jānis Grots. uz teātri 
gan viņai nācās braukt ar 3. tramvaju no pēr-
navas un avotu ielas krustojuma, jo velta bija 
Grīziņkalna meitene. 

pirmais veltas Līnes režisors drāmas 
teātrī bija ernests feldmanis, pēc tam viņa 
strādāja pie alfreda amtmaņa-briedīša, taču 
par tādu kā teātra krustmāti viņai kļuva vera 
baļuna, kas citu pēc citas jaunajai aktrisei 

veLtu Līni atceroties…
28.08.1923.–31.12.2012.
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uzticēja vadošās lomas, un pāris sezonu 
laikā aktrise, neko nepārspīlējot, kļuva par 
drāmas teātra zvaigzni. var minēt kaut vai 
tikai vienā — 1951. g. — notēlotās lomas: 
viņa bija eiženija Grandē o. balzaka līdzīga 
nosaukuma romāna dramatizējumā, kateri-
na v. šekspīra komēdijā “spītnieces savaldī-
šana” un natālija petrovna i. turgeņeva lugā 
“mēnesis uz laukiem”. visos šajos iestudēju-
mos Līnes pamudinātāja un ceļa rādītāja bija 
v. baļuna, un aktrise katrā lomā gluži kā roze 
atmirdzēja citā krāsā. apbrīnojams ir klasi-
kas iestudējumos viņas tēloto sieviešu lomu 
vainags, kur pie jau nosauktajām var vēl pie-
minēt raiņa dinu, margaritu Gotjē a. dimā 
lugā “kamēliju dāma”, ofēliju v. šekspīra 
“hamletā”, žannu d’arku a. upīša drāmā. 

protams, nācās tēlot arī padomju autoru 
nereti frāzēm piebārstītajās lugās, arī tajās 
velta Līne saglabāja savu sievišķību un jūtu 
patiesumu. Labi atceros a. Griguļa lugas 
“māls un porcelāns” izrādi, tajā velta Līne 
tēloja vecā atvasaras mazmeitu kaivu. Luga 
beidzas ar skaļu saukli: kaiva saka: “dzīve ir 
cīņa par labāku dzīvi”, un partorgs Gaujma-
lietis papildina: “jā, dzīve ir cīņa par komu-
nismu!” šie jēdzieni raksturo lugas idejisko 
virzību, taču tajā ir neliela aina, kurā kaiva 
tiekas ar inženieri skulti, to tēloja žanis kat-
laps, un šajā ainā staroja patiesa, īsta, nesa-
mākslota mīlestība, ko palīdzēja atveidot arī 
abu aktieru savstarpējās simpātijas. 

protams, gadi kā tagad, tā arī toreiz ritē-
ja, un brīnišķi bija vērot veltas Līnes pārvēr-
tības uz skatuves: viņa joprojām apliecināja 
sevi mīlošo sieviešu lomās. atceros viņu kā 
elvīru maksa friša lugā “santakrusa”, kādu 
brīnišķu loku viņa nostaigāja blaumaņa lu-
gas “skroderdienas silmačos” iestudējumu 
ciklā: vispirms bija Zāra, pēc tam atplauka 
kā antonija un 1975. g. parādījās kā pinda-
cīša. protams, tā nebija nekāda vecene, bet 
arī vairs ne jauna meitene. brāļu kaudzīšu 
“mērnieku laiku” iestudējumā viņa bija oļi-
niete, bet blaumaņa drāmā “ugunī” — ve-
šeriene. vienalga, kādu lomu tēlojot, velta 

Līne saglabāja maksimālo patiesības izjūtu, 
to viņai bija mācījuši a. amtmanis-briedītis,  
v. baļuna un alfreds jaunušans: kad vajadzē-
ja tēlot pindacīšu vai vešerieni — viņa uz-
nāca uz skatuves, un mums bija pārliecība, 
ka redzam īstas lauku sievietes. tāda pati sa-
jūta pārņēma, vērojot viņas fainu raņevsku  
a. obrazcova lugas “divas sirdis” iestudē-
jumā, ko toreiz izrādīja dailes teātra mazajā 
zālē, jo nacionālajā teātrī ritēja remonts, un ar 
šo izrādi sevi pārliecinoši apliecināja režisore 
indra roga. Lugas nosaukumā minētas divas 
sirdis, un velta Līne vecīgo raņevsku notēloja 
tā, it kā tai patiešām būtu divas sirdis: viņa 
bija gražīga, bieži vien komiska un tajā pašā 
laikā viņā staroja alkas pēc teātra, pēc darba, 
pēc mīlestības, viņā mita divas dabas, un to 
pārliecinoši apliecināja velta Līne. 

skatītāji veltai Līnei sagādāja gandarīju-
mu — ar aplausiem, ar mīlestību. taču dzīve 
aktrisi nepavisam netaupīja, viņa bieži slimo-
ja, bet par to nesūdzējās. daudzkārt smagāk 
viņa uztvēra savu tuvo, dārgo cilvēku aizieša-
nu: baltezera dzelmē 1992. g. izdzisa viņas 
mīļotā Gunāra cilinska dzīvība, pāris gadus 
velta nebija vairs lāgā runājama, tik dziļi 
viņa pārdzīvoja vīra aiziešanu. pēc vairākiem 
gadiem Līnes vasaras mājā baltezerā izdzi-
sa dēla aigara dzīvība. šī gada janvārī veltu 
Līni izvadījām pēdējā gaitā, uz skatuves no 
tuviniekiem pie šķirsta bija tikai vedekla un 
mazmeitiņa. protams, gar šķirstu nepārtrauk-
ti plūda skatītāju straume — veltas Līnes ta-
lanta cienītāji.

vēl samērā nesen nacionālajā teātrī spoži 
mirdzēja trīs lielas dāmas: Lidija freimane, 
elza radziņa, velta Līne. visas viņas nāca no 
vienkāršām ģimenēm, bet uz skatuves bija 
karalienes. protams, viņas lomu dēļ savā rei-
zē bija greizsirdīgas, teātra pasaulē tā notiek, 
taču, ja aktrisēm bija pievērsts foto objektīvs, 
viņas ļoti, ļoti mīļi sarunājās. tāds jau ir te-
ātris, un par to gribas sacīt lielu, lielu paldies 
šīm brīnišķīgajām skatuves valdniecēm — 
freimanei, radziņai, Līnei. 

Viktors Hausmanis



2013. Gads   67. sējums   1./2. numurs

100

Oktobris

2. oktobrī akadēmiķei valentīnai skuji-
ņai — 75. 

4.–6. oktobrī LZa senāta priekšsēdētājs 
j. stradiņš devās uz viļņu (Lietuva), lai ar 
plenārreferātu “The origins of higher educa-
tion and foundation of a national university: 
case of Latvia” piedalītos 25. baltijas zinātņu 
vēstures konferencē (Historiae Scientiarum 
Baltic–2012) un baltijas Zinātņu un filozo-
fijas vēstures asociācijas ģenerālajā asamble-
jā. asamblejas dalībnieki īpaši atzinīgi novēr-
tēja jaunā brīvpieejas zinātniskā žurnāla Acta 
Baltica Historiae et Philosophiae Scien-
tiarum izdošanas uzsākšanu 2012. g. otrajā 
pusgadā, ko veic igaunijas Zinātņu vēstures 
un filozofijas asociācija sadarbībā ar Latvijas 
un Lietuvas Zinātņu vēstures asociācijām.

7.–9. oktobrī pēc japānas Zinātnes pa-
domes ielūguma LZa viceprezidents tālavs 
jundzis piedalījās 7. pasaules forumā “Zināt-
ne un tehnoloģija sabiedrībā” (Science and 
Technology in Society) kioto, kā arī foruma 
ietvaros notiekošajā pasaules zinātņu akadē-
miju prezidentu sanāksmē.

8. oktobrī — LZa korespondētājloceklei 
innai šteinbukai — 60. 

LZa LmZn un LLmZa prezidija kopsēdē 
ar ziņojumiem uzstājās LZa korespondētājlo-
cekļu kandidātes: Dr. sc. ing. ināra helēna 
konošonoka, LLu zinātniskā institūta “sigra” 
bioķīmijas laboratorijas vadītāja, vadošā pēt-
niece; Dr. sc. ing. dalija segliņa, Latvijas 
valsts augļkopības institūta augļu un ogu 
eksperimentālās pārstrādes nodaļas vadītāja, 
zinātniskās padomes locekle, vadošā pēt-
niece; Dr. agr. ilze skrabule, valsts priekuļu 

laukaugu selekcijas institūta Zinātniskās pa-
domes priekšsēdētāja, kartupeļu selekcijas 
grupas vadītāja, bioloģiskas lauksaimniecī-
bas pētījumu koordinatore, vadošā pētniece.

notika nodaļas locekļu balsojums par 
kandidātēm, kurā lielāko punktu skaitu iegu-
va dalija segliņa.

9. oktobrī LZa senāta sēde. senāts no-
klausījās LZa korespondētājlocekļu jāņa 
spīguļa, alekseja kuzmina un modras mu-
rovskas zinātniskos ziņojumus. pēc senāta 
sēdes tika atklāta LZa goda locekles birutas 
baumanes gleznu izstāde. par izcilu devumu 
latviešu mākslā un kultūrā biruta baumane 
apbalvota ar LZa atzinības rakstu (Zinātnes 
Vēstnesis. 2012. 29. okt.). 

10. oktobrī LZa ftZn sēde, kurā noklau-
sījās LZa īsteno locekļu kandidātu LZa kor. 
loc. Dr. habil. phys. jāņa spīguļa un LZa kor. 
loc. Dr. phys. alekseja kuzmina ziņojumus 
par zinātnisko pētījumu rezultātiem.

miris LZa goda loceklis, valmieras 
drāmas teātra režisors oļģerts kroders  
(dz. 09.08.1921). apbedīts dīvala kapos 
valmierā (Zinātnes Vēstnesis. 2012. 29. 
okt.). 

11. oktobrī hsZn sēde augstceltnes 
2. stāva sēžu zālē. 

darba kārtībā: 
LZa jauno locekļu kandidātu 2012. g. vē-

lēšanu zinātniskie ziņojumi.
aizklātais balsojums atbalsta izteikšanai: 
1) Dr. philol. maija burima. divdesmitā 

gadsimta sākums latviešu literatūrā: process, 
mijiedarbība, problēmas. 

2) LZa korespondētājloceklis Dr. arch. jā-
nis Zilgalvis. Latvijas 18. gs.–20. gs. sākuma 
arhitektūras izpēte.

Zinātnes dZīves hronika
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12. oktobrī rtu materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātē notika profesora, 
LZa akadēmiķa ojāra neilanda piemiņas 
lasījumi. pasākumu atklāja fakultātes de-
kāns prof. v. kokars. par kopīgajiem studiju 
gadiem atmiņās dalījās akad. j. stradiņš. 
Zinātniskus referātus par nelineārajiem 
optiskajiem materiāliem nolasīja akad.  
v. kampars, kor. loc. v. kokars un kor. loc. 
m. rutkis.

LZa goda doktoram žoze antonio kastiļo-
alkarasam — 75. 

14. oktobrī rtu svinēja savu 150. jubi-
leju. par godu vecākajai augstskolai Latvijā 
izlaista sudraba monēta, jubilejas pastmarka, 
izdota grāmata, notika rtu 53. starptautiskā 
konference. “arēnā rīga” notika svētku kon-
certs (Latvijas Avīze. 2012. 5. okt.).

15. oktobrī LZa goda doktoram eduar-
dam bruno deksnim — 65. 

16. oktobrī LZa īst. loc. o. spārītis pār-
stāvēja Latvijas Zinātņu akadēmiju eiropas 
komisijas un EaSac (eiropas zinātņu aka-
dēmiju zinātnes konsultatīvā padome) aug-
sta līmeņa sanāksmē briselē. sanāksmē 
tika apspriesta es valstu zinātnes politika, 
iniciatīvas, stratēģijas un intensīva sadarbība 
ar nacionālajām valdībām un zinātnē balstī-
tas valsts politikas veidošanas veicināšana, 
piedāvājot ambiciozu ikp pārdales mehā-
nismu. atbilstoši EaSac darbības virzieniem 
apsprieda arī gēnu inženierijas un testēšanas 
priekšrocības un trūkumus, elektroresursu 
apgādes, attīstības un alternatīvas eiropai, 
kā arī ekstrēmo klimatisko norišu prognozes 
un sabiedrības pielāgošanos klimatiskajām 
katastrofām.

LZa goda doktorei Līgai rupertei — 80. 

miris LZa goda loceklis nikolajs skuja 
(dz. 05.10.1913).

17. oktobrī LZa senāta sēžu zālē ftZn 
sēde, kurā noklausījās LZa īsteno locekļu 
kandidātu LZa korespondētājlocekļu Dr. ha-
bil. phys. māra knites, Dr. habil. sc. ing. 
jurija merkurjeva ziņojumus par zinātnisko 
pētījumu rezultātiem un korespondētājlocekļa 
kandidāta Dr. sc. ing. jāņa Grabja zinātnisko 
ziņojumu.

18.–19. oktobrī LZa ieradās norvēģijas 
Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs prof.  
o. andersens (Øivind Andersen), lai iepazī-
tos ar LZa darbību un runātu par atjaunināta, 
izmainīta sadarbības līguma parakstīšanu. 
vizītes laikā viesis tikās ar prezidija locekļiem 
t. jundzi, v. kamparu un a. siliņu, apmeklēja 
Lu akadēmiskās bibliotēkas retumu nodaļu 
un tikās ar humanitāro zinātņu pārstāvjiem 
(LZa kor. loc. i. Lozi, profesori i. rūmnieci, 
a. kalnaču un m. burimu, asoc. prof. i. Lok-
mani un dr. m. vecvagaru).

19. oktobrī LZa Ķīmijas, bioloģijas un 
medicīnas nodaļas sēde. LZa īsteno locekļu 
kandidātu LZa kor. loc. maijas dambrovas un 
LZa kor. loc. modras murovskas ziņojumi  par 
zinātnisko pētījumu rezultātiem. aizklāti bal-
sojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu abām 
pretendentēm. sēdē nodaļas locekļi nobalso-
ja arī par LZa goda doktora grāda piešķiršanu 
borisam simkhovičam.  

LZa goda doktoram pēterim rivžam — 
65. 

21. oktobrī akadēmiķim paulam pumpē-
nam — 65. 

22. oktobrī — LZa goda locekli dzejnie-
ku andreju eglīti iemūžina plāksnē. (a. eglī-
ša simtgadei veltīta LZa goda locekļa jāņa 
strupuļa darināta plāksne pie nama tērbatas 
ielā 46, kur pēdējos mūža gadus dzīvojis 
dzejnieks). rLb rīko a. eglīša piemiņas pa-
sākumu.
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24. oktobrī LZa hsZn padomes sēde. 
dienas kārtībā: LZa hsZn nolikums (akad. 
r. karnīte). LZa 2013. g. vārdbalvu laureāti. 
ekonomikas zinātne Latvijā: situācija, per-
spektīvas.

26. oktobrī LZa goda locekļa dzejnieka 
andreja eglīša simtgades atcere Lu akadē-
miskajā bibliotēkā, rūpniecības ielā 10. pie-
dalās Latviešu nacionālā fonda vadītāja māra 
strautmane (Zviedrija) un Lu studentu teāt-
ris. atklāta a. eglītim veltīta izstāde. 

30. oktobrī LZa senāta sēde, kurā no-
klausījās LZa īsteno locekļu kandidātu LZa 
kor. loc. maijas dambrovas, LZa kor. loc. 
modras murovskas un LZa kor. loc. jāņa Zil-
galvja ziņojumus par zinātnisko pētījumu re-
zultātiem. senāts apstiprināja fizikas un teh-
nisko zinātņu nodaļas 2012. g. 17. oktobra 
sēdes lēmumu par LZa goda doktora grāda 
inženierzinātnēs (Dr. h. c. sc. ing.) piešķir-
šanu valdim Gavaram un Ķīmijas, bioloģijas 
un medicīnas zinātņu nodaļas 19. oktobra 
sēdes lēmumu par LZa goda doktora grāda 
medicīnā (Dr. h. c. med.) piešķiršanu bori-
sam simkhovičam.

akadēmiķim Georgam andrejevam — 80. 

30.–31. oktobrī Lu Literatūras, folklo-
ras un mākslas institūta Latviešu folkloras 
krātuve LZa mazajā zālē rīkoja tradicionālo 
krišjāņa barona konferenci “folklora lietoju-
mā”. strādāja sešas sekcijas, to vadītāji: al-
dis pūtelis, sandis Laime, rita treija, Guntis 
pakalns, ieva pāne, toms Ķencis.

31. oktobrī LZa goda doktoram kaspa-
ram tūteram — 75.  

LZa senāta zālē ftZn sēde. LZa kores-
pondētājlocekļu kandidātu Dr. phys. jura 
blūma, Dr. phys. roberta eglīša un Dr. phys. 
vjačeslava kaščejeva ziņojumi par zinātnisko 
pētījumu rezultātiem.

par nopelniem Latvijas labā ordeņu kapi-
tuls piešķīris augstākos valsts apbalvojumus, 
t. sk. no LZa: triju Zvaigžņu ordeņa iii šķi-
ru akadēmiķim jānim visvaldim bārzdiņam, 
LZa kor. loc. inai druvietei, akadēmiķim 
jānim Gardovskim, akadēmiķim Leonīdam 
ribickim, iv šķiru: akadēmiķim valdim bēr-
ziņam, LZa goda loceklim jānim Latvietim, v 
šķiru: LZa goda doktorei Zigrīdai apalai (lat-
vijas Vēstnesis. 2012. 30. okt.).

prezidents j. ekmanis nosūtīja apsveiku-
mu albānijas Zinātņu akadēmijas preziden-
tam G. bekijaram (Gudar Beqijar) sakarā ar 
akadēmijas 40. gadadienu, ko albānijas Za 
atzīmē 2012. g. 12. novembrī.

Novembris
1. novembrī pirmais baltijas mikrobiolo-

gu kongress rīgā, kurā piedalījās vairāk nekā 
100 delegātu no Latvijas, igaunijas, Lietuvas, 
Zviedrijas, somijas, polijas, vācijas un nor-
vēģijas. kongresu rīkoja Latvijas mikrobiologu 
biedrība sadarbībā ar Latvijas universitāti.

LZa LmZn pārstāvji piedalījās ražas 
svētkos “vecauce–2012”, tajā skaitā zi-
nātniskajā seminārā un Latvijas Lauksaim-
niecības un meža zinātņu akadēmijas (turp-
māk — LLmZa) organizētā jauno zinātnieku 
konkursa Lauksaimniecības zinātņu nozarē 
laureātu apbalvošanā.

2. novembrī ĶbmZn sēdē noklausījās  
trīs  LZa  korespondētājlocekļu kandidātu zi-
ņojumus: Dr. h. sc. ing. G. mežinskis “stikl-
veidīgo un keramisko materiālu struktūras 
veidošana”, Dr. chem. o. pugovičs “analī-
tiskās ķīmijas nozīme zāļu vielu atklāšanā 
un attīstībā” un Dr. med. m. Leja “pētījumi 
gremošanas sistēmas ļaundabīgo slimību un 
ar to saistīto pirmsvēža stāvokļu agrīnās diag-
nostikas un novēršanas jomā: paveiktais un 
plānotais”. aizklāti balsojot, nodaļas locekļi 
izteica atbalstu visiem pretendentiem. 
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5. novembrī LZa LmZn un LLmZa pre-
zidija kopsēdē LLu doktorante rosita Zvirgz-
diņa sniedza ziņojumu par savu promocijas 
darbu “uzņēmējdarbības intensifikācijas 
loma piensaimniecībā Latvijas reģionos”, 
savukārt LmZn priekšsēdētāja akadēmiķe 
baiba rivža iepazīstināja ar gūtajām atziņām 
XXvi EURAGRI (eiropas Lauksaimniecības 
pētījumu iniciatīvas) konferencē “BIO-ECO-
NOMY AND ITS CONTEXT — the Role of Ag-
riculture”.

6. novembrī LZa notika Latvijas nacionā-
lais seminārs projekta ENVIMPACT ietvaros. 

8. novembrī a/s “Grindeks” balvu pa-
sniegšana. Lai pasaules Zinātnes dienas ie-
tvaros godinātu Latvijas nopelniem bagātos 
un jaunos zinātniekus un piešķirtu “Zelta 
pūces”, “sudraba pūces” un naudas prēmi-
jas, a/s “Grindeks” fonds “Zinātnes un izglī-
tības atbalstam” sadarbībā ar Latvijas Zināt-
ņu akadēmiju (LZa) aicināja žurnālistus un 
mediju pārstāvjus piedalīties svinīgajā pa-
sākumā Latvijas universitātes mazajā aulā. 
“Zelta pūces” un naudas prēmijas 1200 latu 
apmērā saņēma Latvijas izcilie zinātnieki: 
rtu profesors Dr. habil. chem. raimonds 
valters, LZa korespondētājloceklis, Lu pro-
fesors Dr. sc. comp. Guntis bārzdiņš, akadē-
miķis, rtu profesors Dr. habil. arch. jānis 
krastiņš. 

“sudraba pūces” un naudas prēmijas 400 
latu apmērā saņēma jaunās zinātnieces ilze 
adlere, olga bobiļeva, aiga Grandāne un Līga 
žūka (Izglītība un Kultūra. 2012. 8. nov.).

8. novembrī: a/s “Latvenergo” notika 
LZa un a/s “Latvenergo” 2012. gada balvas 
ekspertu komisijas sēde. ekspertu komisija 
nolēma piešķirt 2012. g. a.vītola balvu par 
izcilu devumu enerģētikā rtu enerģētikas in-
stitūta direktoram, energosistēmu vadības un 
automatizācijas katedras vadītājam, rtu pro-
fesoram Dr. habil. sc. ing. antanam sauļum 
Sauhatam par zinātnisko darbu kopu “ener-

gosistēmu risku novērtēšanas metodes, algo-
ritmi un vadības sistēmas”. piešķīra 2012. 
gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā 
fizikālās enerģētikas institūta vadošajam pēt-
niekam, energoelektronikas laboratorijas va-
dītājam, rtu asociētajam profesoram Dr. sc. 
ing. Leonardam Latkovskim par zinātnisko 
darbu kopu “rekuperētās bremzēšanas ener-
ģijas lietderīga izmantošana pilsētas sabied-
riskajā elektriskajā transportā” un jaunajiem 
zinātniekiem piecas balvas par panākumiem 
enerģētikā. 

10. novembrī akadēmiķim rūsiņam mār-
tiņam freivaldam — 70. 

12.–13. novembrī rīgas domē, rīgas 
Latviešu biedrībā notika 2. starptautiskā zi-
nātniskā konference “ojārs vācietis un viņa 
laiks latviešu rakstniecībā”. rīgas domes 
vicemēra a. amerika, iZm pārstāvja G. va-
siļevska, LZa prezidenta j. ekmaņa, Lu pro-
rektora i. muižnieka, LZa akadēmiķa j. stra-
diņa uzrunas. no LZa konferences darbā un 
sagatavošanā piedalījās vaira vīķe-freiberga, 
indriķis muižnieks, juris ekmanis, ausma 
cimdiņa (koordinatore), valdis muktupāvels, 
benedikts kalnačs, silvija radzobe, valters 
nollendorfs, Leons briedis, juris kronbergs, 
ilga jansone, jānis peters, jānis stradiņš. 
konference notika vpp “nacionālā identitā-
te” ietvaros. 

12. novembrī Lu akadēmiskajā bibliotē-
kā, rūpniecības ielā 10, dzejnieka un tulko-
tāja, kādreizējā ukrainas republikas vēstnie-
ka Latvijā, LZa goda doktora raula Čilačavas 
grāmatas “vēstnieks vai tuvošanās Latvijai” 
atvēršana. 

13. novembrī LZa senāta sēde. senatori 
apsprieda LZa jauno locekļu kandidatūras un 
piešķīra LZa senāta atzinības rakstu Latvijas 
bankas prezidentam ilmāram rimšēvičam 
par atbalstu Zinātņu akadēmijai un sakarā ar 
lata un Latvijas bankas 90 gadu jubileju.
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14. novembrī pēc francijas republikas 
vēstniecības Latvijā un francijas institūta 
iniciatīvas LZa notika francijas atomenerģi-
jas komisariāta pārstāves natalijas Gijomas 
vizīte. natalija Gijoma ir francijas atomener-
ģijas komisariāta izpilddirektora padomniece 
komunikācijas jautājumos. vizītes laikā rīgā, 
Latvijas Zinātņu akadēmijā, bija paredzēts 
darba seminārs, kurā Latvijas zinātniekiem, 
atomenerģijas jautājumu speciālistiem valsts 
pārvaldes institūcijās un uzņēmumos, kā arī 
sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem bija ie-
spēja tikties ar nataliju Gijomu un pārrunāt 
problēmas, kā izmantot kodolenerģiju — vie-
nu no enerģijas avotiem, šo jautājumu komu-
nicēšanu un francijas pieredzi šajā jomā. 

15. novembrī — akadēmisko lasījumu 
ietvaros valmieras valsts ģimnāzijas audzēk-
ņi bija ekskursijā LZa, notika iepazīšanās ar 
LZa, ar augstceltni (LZa lietu pārvaldnieks 
vitālijs kozlovskis), ar Lu Lfmi Latviešu fol-
kloras krātuvi, k. barona dainu skapi (LZa 
Dr. h. c. māra vīksna), Lu Lfmi darbu (vik-
tors hausmanis) un ar LZa goda locekles bi-
rutas baumanes gleznu izstādi. atbildīgā par 
šo pasākumu –akadēmiķe raita karnīte. 

Akadēmisko lasījumu “eiropas mājā” ie-
tvaros akadēmiķa ojāra spārīša lasījums “es 
gribu mājās pārnākt”. edgara vintera kara 
laika zīmējumi. vēsturnieku diskusija (LZa 
prezidents juris ekmanis, akadēmiķe raita 
karnīte, LZa kor. loc. artis pabriks un LZa 
kor. loc. inna šteinbuka). 

16. novembrī jelgavas muzejā notika 
matemātiķa un ģeodēzista magnusa Georga 
paukera 225 gadu jubilejai veltīta zinātnis-
ka konference. referātu nolasīja LZa senāta 
priekšsēdētājs, akadēmiķis jānis stradiņš un 
LZa goda doktors jānis klētnieks.

17. novembrī akadēmiķim jurim krūmi-
ņam — 65.

LZa goda loceklim knutam skujeniekam 
un akadēmiķim Linardam skujam pasniegtas 
Lr ministru kabineta balvas. balvas saņēma 
arī dzejniece anda Līce, kinorežisors rolands 
kalniņš un treneris dainis dukurs.

par Gada rīdziniekiem kļūst mecenāti bo-
riss un ināra teterevi. rīgas domes balva zi-
nātnē piešķirta akadēmiķim t. jundzim. 

23. novembrī Ķbmn sēde “vai infekcijas 
slimības apdraud bērnu veselību Latvijā?” 
(rsu jauno zinātnieku devums bērnu veselī-
bai). to organizēja kor. loc. prof. d. Gardovs-
ka, iedibinot tradīciju nodaļas sēdēs noklau-
sīties jauno zinātnieku pārskatus par saviem 
pētījumiem. pēc nodaļas priekšsēdētāja akad. 
r. valtera ievadvārdiem sēdes dalībnieki no-
klausījās d. Gardovskas ievadreferātu “infek-
cijas slimības bērniem Latvijā — situācijas 
apraksts un izaicinājumi”. turpinājumā ar 
ziņojumiem uzstājās Dr. med. i. Grope (“kā 
mēs cīnījāmies ar salmonelozi”), Dr.med. 
d. Zavadska (“vai mazas valsts pētījums var 
būt nozīmīgs nacionālo ārstēšanas rekomen-
dāciju izveidē ?”) (streptokoku infekcijas pie-
mērs), dr. L. Čupāne (“pvL nozīme stafilokoku 
infekcijas norisē bērniem”), Dr. med. j. pavāre 
(“sepse bērniem — piesardzības algoritmi”), 
dr. L. rautiainena (“jaunu iespēju meklējumi 
sepses agrīnā diagnostikā”) un dr. r. balmaks 
(“respiratori sincitiālā vīrusa evolūcija”). 

26. un 27. novembrī rīgā, Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas mazajā zālē (augstceltnes 
3. stāvā) norisinājās gadskārtējā valsts pētī-
jumu programmu 2012. g. izpildes posma 
rezultātu izvērtēšanas konference. konferen-
ces norises gaitā notika piecu valsts pētīju-
mu programmu 2012. g. sasniegto pētījumu 
rezultātu prezentācijas un publiska apsprie-
šana. Galvenos programmu sasniegumus bija 
iespējams aplūkot izstādē “valsts pētījumu 
programmās paveiktais 2012. gadā”. 

Ziņojumi: Dr. habil. phys. juris ekmanis — 
“enerģija un vide”; Dr. habil. phys. andris 
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šternbergs — “inovatīvie materiāli, infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas”; 
Dr. med. valdis pīrāgs — “sabiedrības vese-
lība”; Dr. chem. bruno andersons — “vietējo 
resursu ilgtspējīga izmantošana”; Dr. habil. 
chem., Dr. hist. h. c. jānis stradiņš — “na-
cionālā identitāte”.

27. novembrī LZa notika cicerona balvas 
pasniegšana. Laureāti: žurnāliste ina straz-
diņa, rtu bij. ilggadējais rektors akadēmi-
ķis ivars knēts, ikšķiles novada mērs indulis 
trapiņš. starptautiskā līmenī par balvas lau-
reātiem kļuva asv valsts sekretāre hilarija 
klintone un bij. asv prezidents bils klintons 
(Zinātnes Vēstnesis. 2012. 29. nov., neat-
karīgā Rīta Avīze Latvijai. 2012. 28. nov.).

  
28. novembrī — rektora vēlēšanas rsu. 

akadēmiķis jānis Gardovskis tiek ievēlēts sa-
censībā ar LZa goda doktoru jāni vētru (ne-
atkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Diena, Latvijas 
Avīze. 2012. 29. nov.).

29. novembrī — LZa rudens pilnsapul-
ce. ievadvārdus sacīja LZa prezidents juris 
ekmanis. akadēmisko lekciju “kas patiesībā 
ir nejaušība” nolasīja LZa īstenais loceklis, 
alana tjuringa simtgades datorzinātņu konfe-
rences balvas par labāko darbu laureāts rū-
siņš mārtiņš freivalds. notika LZa preziden-
ta un vadības vēlēšanu 2. kārta, LZa jaunu 
locekļu vēlēšanas, tika pieņemti “Grozījumi 
nolikumā par uzraudzības padomi”. par LZa 
prezidentu ievēlēts akadēmiķis Dr. habil. art. 
ojārs spārītis. par LZa īstenajiem locekļiem 
ievēlēti Dr. pharm. maija dambrova, Dr. ha-
bil. phys. māris knite, Dr. med. modra mu-
rovska, Dr. habil. phys. jānis spīgulis, Dr. 
arch. jānis Zilgalvis. par LZa korespondētāj-
locekļiem ievēlēti: Dr. philol. maija burima, 
Dr.sc. ing. jānis Grabis, Dr. med. mārcis 
Leja, Dr. chem. osvalds pugovičs, Dr. sc. ing. 
dalija segliņa. par LZa ārzemju locekļiem ie-
vēlēti phd marko kirms (igaunija), PhD, Dr. 
phys. aleksandrs Luščiks (igaunija), Dr. phys. 

pauls stradiņš (asv). par LZa goda locekļiem  
ievēlēti dainis īvāns, andris nelsons, Zbig-
ņevs stankevičs (Diena, Neatkarīgā Rīta Avī-
ze Latvijai, Latvijas Avīze. 2012. 30. nov.).

 
30. novembrī 19. borisa vipera piemiņas 

lasījumi Lma “patroni, pasūtītāji un mākslas 
tirgus Latvijas mākslas vēsturē”. konferences 
vadītājs — eduards kļaviņš, referenti: elita 
Grosmane, anna ancāne, imants Lancmanis, 
inese kundziņa, edvarda šmite, daina Lāce, 
silvija Grosa, kristiāna ābele, eduards kļa-
viņš, stella pelše, jānis kalnačs, māra Lāce.

Decembris
1. decembrī akadēmiķei vairai vīķei-frei-

bergai — 75. 

3. decembrī LZa ārzemju loceklim arnim 
kuksim — 85. 

6.–7. decembrī Lu mazajā aulā, Lu vēs-
tures un filozofijas fakultātē notika starptau-
tiska zinātniskā konference “kā mēs varam 
būt kopā: sociālā fenomenoloģija par kopības 
veidošanos”.

9. decembrī rīgas vecās sv. ģertrūdes 
baznīcas Lutera zālē atvēra dainas Lāces 
grāmatu “pirmais rīgas pilsētas arhitekts jo-
hans daniels felsko”.

10. decembrī Lu humanitāro zināt-
ņu fakultātē atvēra divas grāmatas: vilmas 
kalmes, Lidijas jansones, ilgas Leimanes  
“suitijā” un rakstu krājumu, veltītu akadēmi-
ķes janīnas kursītes 60. dzimšanas dienai — 
“inkluzīvi”.

11. decembrī LZa senāta sēde. senāts 
noklausījās aip priekšsēdētāja jāņa vētras 
ziņojumu par augstākās izglītības attīstības 
koncepcijas izstrādes gaitu, piešķīra 2013. 
gada LZa vārdbalvas, apsprieda humani-
tāro un sociālo zinātņu nodaļas nolikuma  
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projektu, kooptēja akadēmiķi elmāru Grē-
nu par LZa senāta goda locekli. pēc senāta 
sēdes notika LZa goda locekles artas dumpes 
izstādes “mazo formu tēlniecība. vērojumi 
dabā” atklāšana. 

12. decembrī — LZa hsZn padomes 
sēde. darba kārtībā: ekonomikas zinātnes 
stāvokļa izpētes rezultāti (akad. b. rivža, 
akad. j. krūmiņš).

mākslas zinātnes attīstība Latvijā: problē-
mas un risinājumi. 

informācija par “Zinātnes sasniegumi 
2012” iesniegtajiem darbiem (dr. i. tālber-
ga).

viedoklis par iZm augstākās izglītības 
programmu izvērtējumu. 

LZa ārzemju loceklim aleksejam andro-
novam — 40. 

LZa ārzemju loceklim žakam simonam —  
65.

14. decembrī Lu mazajā aulā grāma-
tas “Scientiae et patriae” atvēršanas svētki. 
Grāmata ir veltījums akadēmiķei profesorei 
vairai vīķei-freibergai 75. dzimšanas dienā. 
Grāmatu izdevis Lu akadēmiskais apgāds, 
projekta autore ausma cimdiņa. akadēmiķei 
v.vīķei-freibergai pasniegts LZa atzinības 
raksts.

a/s “Latvenergo” ēkā, pulkveža brieža 
ielā,  konferenču zālē notika Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un a/s “Latvenergo” 2012. gada 
balvas svinīga pasniegšanas ceremonija, kurā 
piedalījās abi LZa prezidenti — juris ekmanis 
un jaunievēlētais prezidents ojārs spārītis. 

15. decembrī akadēmiķim andrejam cē-
beram — 65.

akadēmiķim rolandam rikardam — 70. 

akadēmiķim jurim urtānam — 60.
 
16. decembrī miris LZa ārzemju loceklis 

phd juris vīksniņš (dz. 17.08.1937). 

18. decembrī “sagaidīsim Ziemassvēt-
kus ar baltām domām”, LZa goda locekļa Dr. 
theol. jura rubeņa uzruna, diplomu pasnieg-
šana jaunievēlētiem LZa locekļiem. 

piedalījās: m. Čehova rīgas krievu drā-
mas teātra aktieris jakovs rafalsons, LZa 
goda loceklis knuts skujenieks, LZa kores-
pondētājloceklis valdis muktupāvels. 

20. decembrī LmZn zinātniskā sekretāre 
ieva brence, kā arī vairāki LmZn locekļi (e. 
kaufmane, t. Gaitnieks) piedalījās LZp Lauk-
saimniecības, vides, zemes un meža zinātņu 
ekspertu komisijas projektu izvērtēšanā, tajā 
skaitā sanāksmē ar ārvalstu ekspertiem.

21. decembrī LZa tika pasniegtas 2012. 
gada “rīgas balvas”. Laureāti — LZa goda 
loceklis komponists raimonds pauls, Lu 
nacionālās bibliotēkas bibliotekāre aija 
taimiņa, akadēmiķis Leonīds ribickis, rīgas 
Zooloģiskais dārzs. diplomus saņēma arī 
dainis īvāns, daiga Leimane un elvīra hršče-
noviča par rīgas nacionālā Zooloģiskā dārza 
vēstures dziļu izpēti un aprakstīšanu. 

23. decembrī LZa korespondētājloceklim 
Guntim bārzdiņam — 50. 

27. decembrī paziņoti Latvijas zināt-
nes sasniegumi 2012. gadā (Latvijas Avīze. 
2012. 28. dec.). LZa prezidenta amata piln-
varas saņēmis akadēmiķis ojārs spārītis.

30. decembrī LZa korespondētājloceklei 
dacei Gardovskai — 60. 
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