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Šī eseja ir sarakstīta 2015. g. un HSZN mājaslapā publicēta tā paša gada 4. aprīlī.
Domājam, ka minētais gads un daži gadi pirms tā bija ekonomikas zinātnei vieni no
grūtākajiem. Tas padarīja smagu esejas saturu un noskaņu. Nākamie divi gadi ir iezīmējušies
ar zināmām pozitīvām virzībām, vismaz LZA darbībā. Tomēr, kā uzskata vairāki ekonomikas
pētnieki, pamatproblēmas paliek neatrisinātas, un tās visumā ir tās pašas, kas bija
2015. gadā. Tādēļ esejas pamatdaļas ir mainītas un papildinātas ļoti maz, bet zināma virzība
un cerība ir ieskicētas esejas beigās atsevišķā iedaļā.

No fizikas līdz filozofijai

Zinātnieki kopumā ir izveidojuši īpašu
cilvēku sabiedrības darbības sfēru. Visas zinātnes ir apvienojušās, piemēram, Latvijas
Zinātņu akadēmijā. Tajā pašā laikā atsevišķu
zinātņu nozaru pētīšanas objekti un metodes
ir tik atšķirīgas, ka iegūto rezultātu salīdzināšana un vērtēšana apgrūtināta un salīdzināšanas rezultāti maz pārliecinoši. Tādēļ jāturpina diskusija par to, ko var un ko spēj katra
zinātnes nozare un ko valsts un sabiedrība
var no katras zinātnes nozares sagaidīt.
Lielākā daļa zinātņu savas atziņas un atklājumus iegūst, veicot pētījumus laboratorijās, ekspedīcijās, izmēģinājumu lauciņos un
tamlīdzīgi. Te pieder gandrīz visas dabas un
tehniskās zinātnes. Tās arī veido lielāko daļu
no visiem zinātnes resursiem, patērē lielāko
daļu no zinātnes finansējuma un dod lielāko
daļu no sabiedrībai izmantojamiem rezultātiem. Tomēr ir arī zinātnes ar pavisam atšķirīgu ievirzi un rezultātiem. Kā spilgts pretstats
ir jāmin filozofija.
Zinātnieks filozofs savam darbam sagatavojas, rūpīgi izstudējot savu priekšteču un
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konkurentu darbus, pēc tam apsēžas (uz
askētiska koka ķebļa) un domā. Ne eksperiments, ne pasīvs novērojums filozofijā nav
iespējams, ja nu vienīgi citu zinātnes nozaru iegūto rezultātu pārdomāšana. Cik dziļa ir
doma un cik plaša iztēle, kā domas izdodas
sakārtot, no tā arī ir atkarīga filozofa darba
novitāte un kvalitāte. Vēl ļoti būtiski ir perfekti pārvaldīt un konsekventi izmantot visus
loģikas likumus. Ceļojot domu plašumos un
labirintos, nekad nedrīkst sapīties pretrunās.
Un filozofija ir viena no senākajām zinātnes
nozarēm un nekad nav noliegta.
Zināma līdzība ar filozofiju, bet arī daudz
atšķirību ir juridiskajām zinātnēm, humanitārajām zinātnēm un citām. Kopīgs ir tas, ka
arī šīs zinātnes neizmanto eksperimentus.
Laikam jau juristi bija pirmie, kuri ir teikuši,
ka ar cilvēkiem nedrīkst eksperimentēt. Vēl
kopīgs ir tas, ka šīs zinātnes nelieto vai reti
lieto kvantitatīvās metodes, viņu darbos maz
skaitļu, praktiski nav tabulu. Eksakto zinātņu
pārstāvji par to savā laikā ir teikuši: “Zināšanas kļūst par zinātni tad, kad tajās izdodas
izmantot kvantitatīvās metodes.” Un tomēr
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arī tikko minētās zinātnes, tāpat kā filozofija,
ir izturējušas vēstures pārbaudījumus.

Ekonomika tā pa vidu

Ekonomikas pētījumu objekts ir cilvēku
saimnieciskās attiecības, stāvokļi, izmaiņas,
tendences, sakarības starptautiskā, valsts,
nozaru, mazāku teritoriju, uzņēmumu un
mājsaimniecību līmenī. Kā mērījumus (indikatorus) izmanto statistikas vispārējos rādītājus (kopu, kopumu, dinamikas, sakarību,
reprezentativitātes u. c.), kā arī ekonomikai
speciāli izveidotus rādītājus (vērtība, peļņa,
rentabilitāte, iekšzemes kopprodukts u.c.).
Šo mērījumu rezultātus iegūst, sakārto un
uzglabā statistika, grāmatvedība, socioloģija
(aptaujas) u. c. Ekonomikas zinātnes pētījumu priekšmets ir statistikas un citu minēto
avotu izveidotās datu bāzes, to mērķtiecīga
specifiska izstrāde, salīdzināšana un izvērtēšana. Pētījumu metodes: viss statistikas metožu spektrs, kā arī makro un mikroekonomikas teoriju un hipotēžu kvantitatīvu pārbaužu
procedūras.
Tātad ekonomikas zinātne kvantitatīvos
rādītājus izmanto ļoti plaši, pat plašāk nekā
vairums eksakto zinātņu. Kā jau minēju, ekonomika ir izveidojusi pat īpašu savas zinātnes
apakšnozari — statistiku. Pēdējos gados uz
patstāvīgas apakšnozares statusu pretendē
ekonometrija. Praktisku vajadzību rosinātas,
ir radušās matemātikas apakšnozares varbūtību teorija un matemātiskā statistika.
Tajā pašā laikā ir būtiskas īpatnības. Daudzās dabas zinātnēs, piemēram, bioloģijā,
lauksaimniecībā un citur, pētnieks pats var
piedalīties vai tieši veikt eksperimentus vai
novērojumus laboratorijā, izmēģinājumu lauciņos vai citur. To rezultātus viņš var fiksēt
kā kvantitatīvus sākotnējos datus. Ekonomikā
šādu iespēju ir maz, un tikai tad, ja pētījums
attiecas uz mazākajām ekonomikas šūniņām:
mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Tad,
vismaz teorētiski un dažreiz arī praksē, pats
pētnieks var veikt tiešas aptaujas, iegūt kādus grāmatvedības datus un citus. Bet, ja ir

nodoms pētīt ekonomiku nozares vai valsts
līmenī, pētnieks pats tiešā veidā vajadzīgo
informāciju iegūt nevar. Tas ir pilnīgi neiespējami, ja pētījuma objekts ir starptautiskā ekonomika. Tad, gribot negribot, ir jāizmanto citu
savāktie un apkopotie statistikas dati. Tos visbiežāk savākušas valsts vai valstu statistikas
institūcijas, retāk — privātas informācijas sabiedrības. Tad ekonomists zināmā mērā nonāk filozofam tuvā situācijā. Pēc priekšteču
un konkurentu sarakstītās literatūras un statistikas datu apgūšanas atliek apsēsties (uz
dīvāna) un domāt.
Zinātnes pētījuma un atsevišķa zinātnieka
veiksmi nosaka jauniegūtās atziņas — novitāte. Novitāti pagaidām pārliecinoši kvantitatīvi izmērīt nevar, kaut gan tiek izmantoti
dažādi citējamības indeksi un tamlīdzīgi. Par
novitāti runā, ja veiksmīgais pētījums maina
zinātnieku un sabiedrības priekšstatus par
pētīto objektu vai parādību un ietekmē turpmāko pētījumu gaitu.
Tie zinātnieki, kuri paši strādā laboratorijās, brauc ekspedīcijās vai citādi tieši piedalās vajadzīgās informācijas iegūšanā, veic
ilgu un grūtu priekšdarbu, lai varētu cerēt
uz jaunām atziņām. Toties šīs cerības jeb
panākumu varbūtība ir samērā liela, jo šie
zinātnieki iegūst tādu informāciju un faktus,
kādu citu rīcībā nav. Zinātnieki, kuri ātri sēžas pie rakstāmgalda, lai izvērtētu citu savākto kvantitatīvo informāciju, izcila talanta
un retas veiksmes gadījumā panākumus var
iegūt ātrāk. Toties varbūtība, ka panākumi
būs vispār, ir daudz mazāka. Kaut vai tādēļ,
ka darbs notiek ar vispārzināmiem faktiem —
statistikas datiem, par kuriem var domāt un
domā daudzi. Bet problēma ir tik grūta, ka
pārliecinošu rezultātu kā nav, tā nav. Varbūt
tādēļ zinātnieki ekonomisti ātrāk par eksakto
zinātņu pētniekiem iegūst pirmos panākumus
(doktora grādu), bet vēlāk vai nemaz — augstākās atzinības. LZA līdz 2015. g. nebija
neviena sociālo zinātņu pārstāvja, to skaitā
ekonomista, kurš būtu apbalvots ar LZA Lielo
medaļu.
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Gūt lielus panākumus tikpat grūti kā ekonomikas zinātnē ir bijis socioloģijā, tiesību zinātnēs, pedagoģijā un dažās citās LZA mazāk
pārstāvētās zinātnēs, nosacīti šeit pieskaitot
arī filozofiju. Meklējot, kas šīm zinātnēm
kopējs, pirmais, ko pamanām — tajās nav
iespējami eksperimenti. Arī individuālie pasīvie novērojumi ir apgrūtināti. Piemēram, socioloģijā veic izlasveida aptaujas, bet parasti
aprobežojas ar atbilžu meklēšanu uz aktuāliem dienas jautājumiem. Ar aptaujām ir grūti
vai pat neiespējami nodrošināt zinātnei nepieciešamo reprezentativitāti. Kaut arī izlases
veido atbilstoši varbūtību teorijas prasībām,
lielā nerespondence, kas bieži sasniedz un
pārsniedz 50%, visus labos nodomus sabojā,
jo nevar pieņemt, ka nerespondence ir nejauša. Humanitāro, tostarp vēstures, zinātņu
priekšrocības, salīdzinot ar sociālajām zinātnēm, un atbilstoši ātrāk iegūstami panākumi
varētu būt izskaidrojami ar to, ka šajās zinātnēs ir iespējami unikāli pasīvie novērojumi
un to reprezentativitāte netiek prasīta. Tieši
unikālākie atradumi šajās zinātnēs ir tie vērtīgākie.
Ekonomisti un citi līdzīgā situācijā strādājoši zinātnieki var palielināt varbūtību iegūt
ko jaunu, izmantojot kādas jaunas vai šajā
nozarē līdz šim nelietotas datu apstrādes metodes. Tādējādi oficiālās vai neoficiālās statistikas datus pētnieks var apstrādat tālāk un
pārveidot pēc saviem ieskatiem. Modernās
elektroniskās datu bāzes ļauj piekļūt ne vien
statistikas galīgajiem rezultātiem, bet arī dažādiem starprezultātiem. Piemēram, ja ir interese par valsti, kā starprezultāti būs dati pa
nozarēm, pilsētām, novadiem, uzņēmumiem.
Tieši šo datu atšķirīga apstrāde, citādi nekā
to ir darījušas statistikas iestādes, palielina
varbūtību saskatīt ko jaunu, kādas jaunas līdz
šim nepamanītas atziņas.

Kā mērīt, ja metrs no gumijas?

Vēlreiz atgriezīsimies pie kvantitatīvajiem
rādītājiem ekonomikas zinātnē. No daudzajiem skaitļiem, ar kuriem pārpilnas ekonomi8

kai veltītās grāmatas, samērā maz ir skaitļu
naturālās mērvienībās: svars, garums, tilpums. Vairāk tādu ir pētījumos par atsevišķiem uzņēmumiem un nozarēm. Runājot par
makroekonomiku, atzīmē iegūtās naftas un
dabas gāzes daudzumus, zelta rezerves un
vēl kaut ko. Tomēr vairums ekonomikas rādītāju ir izteikti vērtības, resp., naudas vienībās. Bet naudai nepiemīt tāda stabilitāte
kā gramam, metram, sekundei, kuri vienmēr
un visur ir vienādi un nemainīgi. Nauda ik
dienas maina savu vērtību, kā to parāda ik
dienas un ik stundas publicētie valūtu kursi.
Ilgākā laika periodā (5–10 gadi un vairāk)
nauda vienmēr savu vērtību zaudē. Ekonomistiem ir jāiemanās strādāt ar šādu mērvienību, kura pati mainās. Grūti iedomāties, kā
izmainītos fizika, ja grams kļūtu te vieglāks,
te smagāks, bet dažu katastrofu gadījumā tik
gaistoši viegls, ka jāmeklē cita svara vienība.
Šādos apstākļos ekonomisti mēģina izmantot pārrēķinus nemainīgās cenās, absolūto lielumu vietā lieto relatīvos, izvairās no salīdzinājumiem ilgā laika periodā u. c. Viss tas
apgrūtina darbu, un iegūtajiem rezultātiem ir
samērā īslaicīga vērtība. Pietiek palasīt latviešu ievērojamākā tautsaimnieka zinātnieka
Kārļa Baloža ievērojamāko darbu “Nākotnes
valsts”. Jau pēc dažām lappusēm nākas atzīt,
ka skaitļiem vēsturiskās naudas izteiksmē,
kuras vērtību šodien grūti iedomāties, ir grūti
sekot. Var uztvert secinājumus, bet pierādījumi un pamatojumi “aiziet garām”. Varbūt
tādēļ K. Baloža darbs tā arī paliek latviešu
valodā neiztulkots.

Vai starp interesēm ir patiesība?

Ekonomikas zinātnei ir jāstrādā interešu
konflikta apstākļos. Ar sabiedrības interesēm
ir jārēķinās gandrīz visām zinātnēm. Un daudzu zinātņu rezultātus gaida turpat vai visa
sabiedrība. Piemēram, medicīnas attīstību un
jaunus, iedarbīgākus farmācijas līdzekļus. Ar
pašu ekonomiku un, līdz ar to, tās zinātni ir
daudz sarežģītāk. Kamēr vien pastāvēs darba
dalīšana saimnieciskajos procesos, laikam
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vienmēr veidosies dažādu interešu šķiras,
labklājības grupas, teritorialā, etniskā un citas noslāņošanās.
Vēsturiskā interešu pretruna veidojās
starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Tagad plašsaziņas līdzekļi mēģina tādu veidot
starp nodokļu maksātājiem un savākto nodokļu izlietotājiem. Interešu pretrunas veidojas arī starp miljonāriem oligarhiem, vidējiem
un mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem. Tāpat starp pilsētām un laukiem un
tajos pārstāvētajām nozarēm.
Iedomāsimies, ka noticis pašreiz neiespējamais. Ir izstrādāts valsts ekonomiskās
attīstības matemātiskais modelis, un katru
nakti var izskaitļot rītdien gaidāmo situāciju un vēlamo rīcību. Tāpat kā katru rītu
saņemam kārtējo meteoroloģisko prognozi
kārtējai un nākošajām dienām. Starpība tikai tā, ka laika prognozēšanā pagaidām nav
jāņem vērā cilvēku vēlmes un intereses, bet
ekonomikas optimizēšanā tas būtu vai pats
galvenais. Vai hipotētiskais modelis izmantotu lineārās vai nelineārās programmmēšanas idejas, vienalga tajā tā vai citādi būtu
jāievada kāds optimalitātes kritērijs. Ievadot
oligarhu intereses, iegūsim vienu ieteikumu,
bet, paredzot samazināt nabadzību, — pavisam citu.
Kā tādā situācijā rīkoties ekonomistam
zinātniekam? Vēl pirms gadiem trīsdesmit oficiāli mācīja, ka ekonomika ir politiska un līdz
ar to arī ekonomikas zinātne ir politiska un
partejiska zinātne. Zinātniekiem viss jāpētī
un jārekomendē atbilstoši partijas interesēm.
Mūsdienās partiju ir daudz, un par šīs zinātnes partejiskumu nerunā. Tomēr ir valdošās
partijas un ir opozīcija. Valdošo partiju pārstāvju rokās ir finansu resursi, plašsaziņas
līdzekļi, nozīmīgākie apbalvojumi un daudz
kas cits. Ja zinātnieks strādā valdošo interesēs, viņa darbs tiek labāk samaksāts, novērtēts ar atzinībām un citādi veicināts. Ja darba
rezultāti izrādīsies pretēji šīm interesēm, ir jārēķinās nonākt neodisidenta statusā un visu
to pilnībā vai vismaz daļēji zaudēt.

Bet ja nu zinātnieks ekonomists tomēr
vēlas palikt maksimāli neitrāls un objektīvs,
tā sakot, meklēt patiesību? Tad laikam ekonomika būs jāuzlūko par kompromisu lauku
un ekonomikas zinātne vismaz daļēji par
kompromisu mākslu. Varētu mēģināt aplūkot
galvenos mezglu jautājumus no dažādu interešu viedokļiem, noskaidrojot, cik šīs pretišķības ir lielas, vai tās pieaug, vai samazinās
(noslāņošanās pieaugot gan Latvijā, gan pasaulē!), un kādi kompromisi būtu iespējami.
Kas notiks, ja darīs tā, un kas, ja darīs citādi. Optimizācijas uzdevumu ietvaros varētu
mēģināt izmantot kādu kompromisa kritēriju
kā svērto vidējo, sverot ar pagaidām nezināmiem interešu svariem. Tas viss pagaidām ir
tikai vīziju līmenī. Šī raksta ietvaros pašreiz
ir skaidrs tikai tas, ka ekonomikas zinātnei ir
jāstrādā sarežģītos sociāli politiskos apstākļos, jo tās pētījumu objekts arī ir sarežģīts un
iekšēji vairāk vai mazāk pretrunīgs. Turklāt
īsā laika posmā tas spēj būtiski izmainīties,
piemēram, mainoties ģeopolitiskai situācijai
pasaulē.

Kad darbs pabeigts

Pieņemsim, ka ekonomikas zinātniekiem
ir izdevies iegūt kādus vērā ņemamus rezultātus. Kā tos īstenot? Dabas un tehniskajās
zinātnēs var nostiprināt atklājumus un izgud
rojumus, saņemt patentus, licenzes, autor
apliecības u. c. Ekonomistiem nekas tāds nav
paredzēts: ne Latvijā, ne citur.
Vienīgā droši pārbaudītā darbu rezultātu
īstenošanas forma ir publikācijas. Atbilstoši saturam — starptautiskas vai nacionālas,
atbilstoši apjomam — grāmatas, zinātniski
raksti, konferenču materiāli vai citi.
Teorētiski nozīmīga darbu rezultātu īstenošanas forma varētu būt likumu, noteikumu, metodiku projekti. Taču te ir jāsaskaras ar nopietnām, pagaidām neatrisinātām
grūtībām. Pieņemsim, ka zinātnieki ir izstrādājuši praksei vajadzīgu metodiku un to
pārbaudījuši ar reāliem aprēķiniem. Kā piemēru var minēt apmēram pirms 15 gadiem
9
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Latvijas Statistikas institūta izstrādāto teritoriju attīstības indeksu aprēķināšanas metodiku un savā laikā aprēķinātos indeksus. Šo
metodiku lieto un indeksus aprēķina līdz pat
mūsu dienām. Tradīcijas neatļauj ar šādām
izstrādnēm zinātniekiem pašiem doties uz Ministru kabinetu. Vispirms tās jāsaskaņo valsts
aģentūrā un pēc tam ministrijā. Jau aģentūras darbinieki dokumentā cenšas samazināt
zinātnieku ieguldījumu un nostiprinat savējo.
To pašu dara ministrijas ierēdņi. Rezultātā uz
valdības sēdi metodikas izstrādātājus zinātniekus nemaz neuzaicina un nav zināms, vai
viņus tur vispār piemin. Katrā ziņā apstiprinātajos noteikumos vai metodikā par darba
autoriem nekādas ziņas atrast nevar.
Tātad atliek vienīgi publikācijas.

Daži “kāpēc?”

Augstu novērtētais lieldarbs — enciklopēdiskais rakstu krājums “Latvieši un Latvija”
iznāca 2013. gadā. Tajā ir ievietots arī raksts
par Latvijas zinātni, zinātniekiem un viņu sasniegumiem. No ekonomistiem tur izdevās
pamanīt tikai jau iepriekš minēto Kārli Balodi
(ja kādu neesmu pamanījis, lūdzu atvainot!).
Stingrs filtrs! To varētu vēl pastiprināt. Jau
minētā K. Baloža ievērojamā grāmata “Nākotnes valsts” iznāca 1898. gadā Vācijā vācu
valodā. Latvijas valsts tad vēl nemaz nebija.
Varētu teikt, ka šī grāmata nepieder ne Latvijas valstij, ne Latvijas teritorijai, ne latviešu
valodai. Tad secinājums būtu vēl stiprāks:
Latvijā kaut cik vērā ņemamu ekonomikas zinātnieku līdz šim nemaz nav bijis. Varbūt, ka
pārskata autors ir bijis pārlieku bargs kritiķis?
Ja gribam tā teikt, tad mums rodas pienākums nosaukt tos, kurus šajā pārskata rakstā, pēc mūsu domām, tomēr būtu bijis vajadzīgs pieminēt. Ar personām varētu tikt galā:
piemēram, minēt tos, kuri ir bijuši ievēlēti
Latvijas Zinātņu akadēmijā. Bez nopietniem
darbiem, pēc savu laikabiedru vērtējuma par
akadēmiķiem neievēl. Bet, kad vajadzēs nosaukt pašus darbus, kuri ir vai nu ietekmējuši
sava laika zinātni, saimniecību vai saglabā10

juši savu vērtību līdz mūsdienām, vajadzēs
nopietni padomāt.
Konstatējuši faktu, nonākam pie jautājuma “kāpēc?” Vai nu ekonomikas zinātnē neienāca neviens spilgts talants (mazā valstī tas
varētu gadīties), vai šajā zinātnes nozarē ir
ļoti grūti kaut ko nozīmīgu izdarīt? Meklējot
pamatojumu pirmajam atbildes variantam, ir
jāatzīmē, ka pēdējos 20 gados Lavijā visvairāk promocijas darbu ir aizstāvēts tieši ekonomikā, tur ir ienācis vairāk doktoru nekā jebkurā citā zinātnes nozarē. Ienākt ekonomikas
zinātnē ir bijis interesanti un nav bijis grūti,
un tas arī izmantots. Iznāk, ka tieši tālākais
ceļš bijis ļoti grūts, un bieži tas pamests, aizejot pa kādu vieglāku un perspektīvāku ceļu.
Uz nākamo “kāpēc?” atbildes meklētas jau
iepriekšējās raksta iedaļās.
Tā Latvijā. Bet kā pasaulē? Par lielāko
sasniegumu zinātnē parasti uzskata Nobela
prēmiju. To piešķir kopš 1901. g., izraugoties
kandidātus no vairākām zinātņu nozarēm.
Ekonomikas starp tām nebija. Nobela prēmiju par darbiem ekonomikas zinātnē sāka piešķirt tikai kopš 1969. gada (pēc pusgadsimta!) no citiem līdzekļu avotiem. Un ir gadījies
lasīt, ka šī papildus izveidotā Nobela prēmija
prestiža ziņā nesasniedz sākotnējo.
Pie “kāpēc?” var pieskaitīt arī dažu zinātnes apakšnozaru transformāciju. Jau pirms
vairākiem gadiem no ekonomikas zinātnes
aizgāja demogrāfi, izveidojot savu patstāvīgu
zinātnes nozari. Pašreiz ir vērojams statistikas
apakšnozares atslābums ekonomikas fakultātēs un tās nozīmes pieaugums Fizikas — matemātikas fakultātē. Vai statistika, papildināta
ar kādu īpašvārdu (lietišķā, praktiskā?) kļūs
par matemātikas zinātnes apakšnozari? Matemātiskā statistika un varbūtību teorija tur
jau ir.
Cita rakstura savādība. Kādreiz LZA sastāvā bija daudzi lieli un spēcīgi institūti.
Pienāca laiks, un institūti vēlējās iegūt patstāvību. Spriežot pēc LZA Gadagrāmatām, kā
pēdējais LZA institūts palicis tieši Ekonomikas institūts (2014). Sagadīšanās? Varbūt.
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Bet zinātnisks pētījums bieži sākas, pamanot
kaut ko neparastu un negaidītu.
Un pēdējais jautājums. Vai vispār gājām
pareizo ceļu? Modernie uzņēmēji taču par
grūtībām nerunā, bet tikai par panākumiem.
Ja panākumu nav, tad vienkārši bankrotē un
sāk kaut ko citu. Varbūt tā darīt arī zinātnē?

Ko varētu?

Darīsim tā: pagātni novērtējām, kādu to
redzam, bet par nākotni domāsim, kādu to
gribētu redzēt. Senči teica: “Sāksim ar mazumiņu!”, tagad saka, ka jāredz galvenais.
Mūsu kompromiss: ko varētu izdarīt reāli un
bez atlikšanas.
1. Kā jau pēdējā desmitgadē vispār pieņemts, varētu sākt ar ārzemju pētnieku
pieredzi. Kādos doktoru semināros kopā
nevis ar doktorantiem, bet jau ar esošajiem doktoriem, kuri domā turpināt darbu
zinātnē, apspriest un izpētīt ar “jaunajām”
Nobela prēmijām izcelto ekonomistu darbu īpatnības. Kā tur izvēlētas tēmas, kādi
dati izmantoti, kā tie iegūti un pārbaudīti,
kā veikta datu papildus apstrāde, ja tā ir
darīta, kā iegūti un pamatoti secinājumi.
Varbūt ir kas tāds, kas mums nemaz nenāk prātā? Kas kopējs ar citu, radniecīgu
zinātņu darbiem un kas pavisam atšķirīgs?
2. 	Izvairīties no vienas valdošās pozīcijas atbalstīšanas (veiksmes stāsti), vienlaikus
arī no visu noliedzoša jaundisidentisma.
Plašāk izmantot variantu salīdzināšanas
metodes. Kaut arī vairāku variantu izstrāde un salīdzināšana ir darbietilpīga,
tā ļautu pētniekam būt objektīvākam un
darbam saglabāt savu vērtību ilgākā nākotnē.
3. 	Atjaunot padomju gados iecienītos pētījumus par pašām pētīšanas metodēm. Tas
tā laika apstākļos ļāva praktiski izvairīties
no cenzūras. Cenzori šos darbus vienkārši
nesaprata un nevēlējās parādīt savu nekompetenci. Šos darbus tulkoja arī ārzemēs. Tādi pētījumi paplašināja pētnieku

zināšanas citās nozarēs, vispirms — matemātikā.
4. Deviņdesmitajos gados priekā par Latvijas valsti un savu valsts valodu visi rakstījām latviski. Tagad citu zinātņu nozaru pārstāvji, kuri valda Latvijas Zinātnes
padomē, arī sociālajām zinātnēm ir uzspieduši angļu valodu. Vajadzētu panākt
vismaz divvalodību. Kas starptautisks —
lai finansē, atbalsta, publicē, apbalvo un
veicina starptautiskās institūcijas, kādu
ir pietiekami. Latvisko atbalsta un visu
pārējo dara Latvijas Zinātņu akadēmija.
Darbi pēc valodām skaitā un apjomā varētu sadalīties apmēram līdzīgās daļās. Tā
mēs arī labāk iepazītu cits citu, apmainītos ar pieredzi un iespaidiem. Vajadzētu pārbaudīt, cik pareizs ir apgalvojums,
ka angļu valodā uzrakstītiem darbiem ir
plašāka lasītāju auditorija. Tā tas varētu
būt ar ļoti specifiskiem un sarežģītiem
darbiem dažās dabas un tehniskajās zinātnēs, bet humanitārajās un sociālajās
zinātnēs drīzāk otrādi.
5.	Pēdējā desmitgadē strauji samazinās
iespieddarbu skaits, apjoms un publicēšanās iespējas. Tajā pašā laikā pat
prezidenti, ministri un politologi izveido
un izmanto savas vietnes (mājaslapas,
portālus, blogus) visādu savu materiālu
publicēšanai. Elektroniskās atmiņas ir tik
milzīgas un lētas, ka daudzviet piedāvā
bez maksas līdz 10 GB savu fotogrāfiju
glabāšanai. Tos praktiski nevar aizpildīt.

Jaunie pavērsieni

Kopš esejas “Ekonomikas zinātnes īpatnības” publicēšanas elektroniskā formā ir pagājuši divi gadi, un tie šai zinātnes nozarei
ir bijuši nozīmīgi. Ir izstrādāta LZA “Darbības stratēģija 2015–2020”, kurā liela vērība pievērsta ekonomikas zinātnei un LZA
Ekonomikas institūtam. Ir uzsākta šīs stratēģijas īstenošana. Ir apstiprināta valsts nozīmes programma EKOSOC — LV “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme,
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pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgspējīgai attīstībai — jaunas piee
jas ilgspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības
veidošanai”. Programmas izstrādē piedalās
visu lielāko Latvijas universitāšu pētnieku
grupas. Projekta vadītāja — LZA akadēmiķe
Dr. habil. oec. Baiba Rivža jau ir saņēmusi
Latvijas augstāko apbalvojumu zinātnē —
LZA Lielo medaļu — par ievērojamu devumu
Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.
Tas vieš cerības, ka ekonomikas zinātne ir
nostājusies uz atjaunotnes ceļa un ieņems
cienīgu vietu citu Latvija zinātnes nozaru
saimē.
Bet jaunā ekonomikas zinātne, visticamāk, vairs nelīdzināsies vakarējai zinātnei. Piemēram, agrāk ekonomikas zinātnes
sasniegumus, tāpat kā citās sociālās, humanitārās un vēstures zinātnēs, galvenokārt dokumentēja monogrāfijās, zinātniskos, lietišķa
un publicistiska satura rakstos, retāk — tiešos
priekšlikumos valsts pārvaldes institūcijām.
Tagad priekšplānā izvirzās aktīvākas zinātniskās plašsaziņas formas: dažāda plašuma
konferences, simpoziji, pieredzes apmaiņas,
semināri u. c. Ir parādījusies pavisam jauna
plašsaziņas forma — konsiliji, mēģinot tuvināt zinātniekus, ierēdņus un tautsaimniecī-

Par autoru

bas praktiķus. Publikācijas, īpaši monogrāfijas, atvirzās tālākajos plānos.
Tomēr atkal viena jauna parādība rada
bažas. Esejas pamatdaļā rakstīju, ka ekonomikas nozarē aizstāv vairāk promocijas darbu
nekā jebkurā citā zinātnes nozarē Latvijā. Pāris gados viss ir izmainījies. 2016.–2015. g.
ekonomikā ir aizstāvēti vairs tikai 9(6) promocijas darbi, bet vadībzinātnēs — 28 (22).
Pēdējie skaitļi atkal ir lielākie citu zinātnes
nozaru vidū. LU vēsturiskā Ekonomikas fakultāte pārveidota (pārdēvēta?) par Biznesa,
vadības un ekonomikas fakultāti, ekonomiku
nobīdot pēdējā vietā. Vai profesionāla zinātniski pamatota naudas pelnīšana aizstās pārdomātu, sociāli atbildīgu tautsaimniecību?
Tas vismaz izraisa šaubas, un ir vajadzīgas
nopietnas diskusijas un stāvokļa izvērtēšana.
Ekonomika nav parasta zinātne. Tās pētīšanas objektu nav radījis ne Dievs, ne daba,
bet paši cilvēki. Tādēļ jau viss tur iznāk tik
sarežģīti.

Avoti

LZA Gadagrāmatas, laikraksts “Zinātnes
Vēstnesis”, LZA elektroniskā mājaslapa, zinātniskās pētniecības institūtu lēmumi, ieteikumi, viedokļi.

Dr. habil. oec. Oļģerts Krastiņš ir statistiķis, pedagogs, zinātnieks, daudzu mācību grāmatu
autors, mākslinieks (fotogrāfijas māksla). 1955. g., beidzot studijas Latvijas Universitātē, ieguvis ekonomista izglītību. Darbu statistikas sistēmā sācis 1958. g. 1992. g. ievēlēts par LZA
korespondētājlocekli, 1995. g. — par LZA īsteno locekli. Jau sākot ar zinātņu doktora darba
izstrādi 1974. gadā, pievērsies matemātiskās statistikas izmantošanai ekonomiskos pētījumos.
Zinātniskā darba virzieni: pētījumi par Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves līmeni,
lauksaimniecības statistiku, statistikas un ekonometrijas metodēm. 1990.–95. gadā publicējis
darbu sēriju par Latvijas saimniecības vēsturi, vēlāk — par teritoriālo statistiku. Kopā publicējis
380 zinātniskos darbus, 45 mācību grāmatas un līdzekļus, daļu no tiem — līdzautorībā. Profesoram ir pāri par 800 publikāciju.
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Summary
Keywords: economics, results of scientific work
The main body of this essay was written in 2015. It was published in the homepage of the
Department of Humanities and Social Sciences of the Latvian Academy of Sciences on 28 April
2015. The author considers that the period before 2015 was the most difficult for economics
as a science in Latvia. This consideration made the content and spirit of the essay pessimistic.
The following two years have marked some positive movements, at least regarding the Latvian
Academy of Sciences. Nevertheless, researchers in economics are sure, that the main problems regarding the economics as a science are not solved, and these are, in general, the same
as in 2015. For this reason, the main body of the essay was just insignificantly changed, and
the new developments are marked in a separate chapter at the end of the essay.
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Atslēgas vārdi: dzimstība, ģimene, ģimenes plānošana, ģimenes atbalsta politika
2012. gadā pētījumu centrs SKDS publicēja pētījumu “Ances un Jūrkalnes pagastu sieviešu aptaujas rezultāti”, bet 2016. g. šāds pētījums, izmantojot iepriekš izstrādāto metodoloģiju, tika atkārtots. Rakstā analizēti abu minēto pētījumu rezultāti, izmantojot tos kā
piemērus dzimstību raksturojošo demogrāfisko rādītāju dinamikai Latvijā. Pētījuma rezultātā
secināts, ka viena novada ietvaros pašvaldībās ar nelielu attālumu vienai no otras ir samērā
atšķirīgi iedzīvotāju viedokļi par dzimstību veicinošiem faktoriem. Starp abu pagastu iedzīvotājām novērota sociāli demogrāfiskā portreta atšķirība, kas, visticamāk, arī ietekmē uzskatu
dažādību abos pagastos.
Analizējot nosacījumus un ietekmējošos faktorus, ar kādiem sievietes būtu gatavas laist
pasaulē bērnus, kā arī sieviešu uzskatus par vēlamo bērnu skaitu ģimenē, šī oriģinālraksta
mērķis ir identificēt sieviešu demogrāfisko nodomu izmaiņas.
Viens no aspektiem, kas jāņem vērā, Latvijas demogrāfiskās krīzes apstākļos, prognozējot
dzimstību un izstrādājot ģimenes atbalsta politiku, — vai laulātajiem (kopdzīves partneriem)
ir vēlme un nodoms radīt bērnus. Ģimenes un arī atsevišķi indivīdi ne vienmēr īsteno savus
nodomus un rada tik bērnu, cik vēlas, tāpēc faktiskā situācija dzimstības jomā atšķiras no
iecerētās. Jēdziens “vēlamo bērnu skaits” demogrāfijā nozīmē bērnu skaitu, kuru indivīds
(laulātais vai laulātā) labprāt vēlētos savā ģimenē, abstrahējoties no konkrētiem dzīves apstākļiem1, un šī raksta ietvaros tas tiek lietots tieši šādā nozīmē.

Vēlamais bērnu skaits —
teorija un prakse

Dzimstības veicināšanas jomā ir veikti vairāki starptautiska un nacionāla līmeņa
pētījumi, piemēram, amerikāņu pētnieks demogrāfs J.Bongārts (J. Bongaart), kurš pēta

dzimstības līmeni un paradumus, 2001. g.
izstrādājis konceptuālu modeli, kā izskaidrot
šķietamo neatbilstību starp reproduktīvajiem
nodomiem un uzvedību2, kurš nošķir vairākus rādītājus, kas pozitīvi ietekmē dzimstību,
piemēram, — neplānoti bērni, apzināta to
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raksti
radīšana gadījumā, ja ģimenē bērns ir miris,
un izvēle radīt vēl kādu bērnu ar cerību, ka
tam būs vēlamais dzimums. Vienlaikus viņš
izšķir arī vairākus rādītājus, kas negatīvi
ietekmē dzimstību, piemēram, bērna radīšanas atlikšana karjeras vai citu apstākļu dēļ.
Reproduktīvās uzvedības konceptu pētījis arī
vācu profesors demogrāfs R. Šoens (R. Schoen)3, bet 2009. g. — demogrāfi Billari, Mirskila un Kolers (Billari, Myrskylä un Kohler)4,
Špeders un Kapitāni (Spéder un Kapitány)5.
No psiholoģijas profesora I. Aizena
(I. Ajzen) 1991. g. izstrādātās sagaidāmās
uzvedības teorijas (Theory of Planned Behavior)6, kas parāda indivīda vēlmju saistību ar
īstenību (reālo uzvedību) un tiek plaši pielietota dažādās zinātnes nozarēs, tostarp demogrāfijā, izriet, ka pastāv virkne faktoru, kas
ietekmē nodomu un attieksmi radīt bērnus,
piemēram, indivīda vērtību sistēma, kopējā
pasaules uztvere, vēlmes, vecums, dzimums,
ienākumu līmenis, izglītība, reliģija u.c. Faktoru kopums ietekmē indivīda attieksmi un
uzvedību attiecībā uz bērna radīšanas nodomiem tuvākajā vai tālākajā nākotnē un kalpo
kā dzīves gaitā iegūti filtri indivīda sagaidāmajai rīcībai vai uzvedībai.
Skaidrojumu, kāpēc Eiropas iedzīvotāju
vidū samazinās dzimstība, mēģinājuši rast
pētnieki profesora D. Filipova (D. Philipov)
vadībā (2013) salīdzinoši nesenā Eiropas
Komisijas atbalstītā pētījumā7. Tajā atzīts,
ka lielākajā daļā Eiropas valstu samazinājusies dzimstība un ir vairāki šķēršļi, kas attur
indivīdus radīt tik bērnu, cik viņi vēlas. Par
vienu no galvenajiem iemesliem, kas samazina dzimstību, pētnieki atzinuši ekonomisko
nelīdzsvarotību, kā arī bezdarbu un stabilitātes trūkumu darbā. Pētījuma rezultāti parādījuši, ka iespēja sievietēm saskaņot darbu
ar ģimenes dzīvi, vai arī bērnu pieskatīšanas
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība palielinātu dzimstību. Apmaksātam bērna kopšanas atvaļinājumam, tā laikā saglabājot
darba vietu, un citām priekšrocībām sakarā
ar bērna piedzimšanu pašām par sevi kā
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dzimstību stimulējošiem faktoriem ir ierobežota ietekme uz dzimstību, ja šādi pasākumi
tiek ieviesti “tradicionālā” sabiedrībā ar vīriešu dominanci. Lielāka ietekme uz dzimstību
ir kompleksai ilgtermiņa politikas pieejai, jo
konsekventa politika var gan uzturēt esošo,
gan mainīt dzimstības līmeni sabiedrībā. Kopumā dzimstību tādā līmenī, kas ir visai tuvu
vienkāršas paaudžu nomaiņas līmenim, nodrošina valstīs, kurās ilgtermiņā tiek ievēroti
dzimumu līdztiesības principi kā mājsaimniecības līmenī, tā arī sabiedrībā.
Demogrāfi J. Bongārts (J. Bongaart) un
T. Sobotka (T. Sobotka)8 uzskata, ka demogrāfiskās tendences Eiropas Savienībā pēc
2008. g. ekonomiskās krīzes apliecina pieņēmumu, ka recesija un bezdarba pieaugums
veicināja dzimstības rādītāju kritumu vai apturēja dzimstības kāpumu, ja tāds valstī bija
novērots (piemēram, Latvijā).
Latvijas iedzīvotāju dzimstību, kā arī reproduktīvos nodomus 20. un 21. gs. mijā
sociāli demogrāfiskā aspektā ir analizējuši
P.Eglīte, V.Korpa, I.Pavlina, I.Strode, E.Vītoliņš u.c. Pētniece P.Eglīte atzinusi, ka brīvā
tirgus apstākļos ar sociālām garantijām nodarbinātajām personām izrādījies par maz, lai
ģimenēs augtu pašu vēlamais bērnu skaits,
kas nodrošinātu paaudžu nomaiņai pietiekamu dzimstības līmeni.9 Pētniece secinājusi,
ka papildus sociālo garantiju nodrošināšanai
nepieciešams orientēties uz divu pelnītāju
modeli ģimenē, vienlaikus valsts mērogā novēršot visus kavēkļus straujākai bērnudārzu
izveidei. Ģimenes paplašināšanos veicinošo
atbalsta veidu izvēlē būtu lietderīgi izvēlēties
tādus, kas saņemami neatkarīgi no vecāku
mantiskā stāvokļa un nodarbinātības, līdz
ar to sociālās apdrošināšanas pabalstu diferenciācija un piešķiršana atbilstoši sociālo
iemaksu algai nav dzimstību veicinoša.
Tautas skaitīšanas gaitā iedzīvotājiem
netika uzdots jautājums par vēlamo un esošo bērnu skaitu, tādēļ informāciju var iegūt
tikai pētnieku veiktajās aptaujās un pētījumos dažādos laika posmos. Pētniece I.Strode
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minējusi, ka iedzīvotāji visbiežāk par pieņemamu bērnu skaitu ir atzinuši divus bērnus,
SKDS 2006. g. pētījuma dati parādīja, ka
vidējais bērnu skaits, ko iedzīvotāji uzskatīja
par optimālu pašreizējā Latvijas situācijā, ir
2,22. Novērtējot, cik bērnu iedzīvotāji vēlētos savā ģimenē, ja tiktu nodrošināti nepieciešamie materiālie apstākļi, vērojama līdzīga situācija (2,24).10 Lai arī pētījumi Latvijā
un ārvalstīs liecina, ka labklājība nav noteicošais faktors, kas ietekmē dzimstības pieaugumu, akcentēts, ka Latvijas sabiedrībā
vērojama nedrošība šajā jomā, kas neizbēgami atstāj iespaidu uz lēmumu par bērniem,
to skaitu ģimenē. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 2008. g. organizētā pētījuma mērķis
bija veikt pietiekami reprezentatīvu aptauju,
kas ir svarīgi, lai iegūtie aptaujas rezultāti
būtu uzticami un datus varētu attiecināt uz
kopējo mērķauditoriju — ģimenēm. Aptaujas
rezultātus bija paredzēts izmantot ģimenes
valsts politikas attīstībai un pamatnostādņu
izstrādei, kas veiksmīgi tika īstenots. Pētījuma metodika tika izstrādāta tāda, lai aptauja
aptvertu iedzīvotājus visā Latvijas teritorijā
(respondentu skaits N = 2137) un pārstāvētu dažādus ģimenes tipus, izglītības, ienākumu un vecuma grupas, nodarbinātības
veidus, kā arī aptaujātu ekspertus u.c. Intervētie eksperti — pašvaldību un valsts institūciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvji,
izsakoties par vēlamo bērnu skaitu, minēja
argumentus, kas saistīti ar nepieciešamību
“atražot” sabiedrību, nodrošināt zināmu nodokļu maksātāju bāzi, t.i., ka nepieciešami
trīs un vairāk bērni. Tomēr vienlaikus pauda
samērā rezervētu nostāju par īpaša — gan
materiāla, gan nemateriāla atbalsta sniegšanu daudzbērnu ģimenēm, pamatojot to ar
novērojumu, ka biežāk daudz bērnu dzimst
sociāli nelabvēlīgās ģimenēs.11
Šajā pētījumā tika veikta arī Latvijas
iedzīvotāju aptauja, noskaidrojot priekšstatus, kas saistīti ar vēlamo bērnu skaitu un
vecumu, kad bērnus varētu nodot citu personu aprūpē, respektīvi, pieskatīšanas pakal-

pojumu sniedzējam — vecvecākiem, auklei,
bērnudārzam u.tml. Arī šīs aptaujas ietvaros
pētnieki bija konstatējuši ekspertu izteiktajam novērojumam līdzīgu tendenci: jo zemāki ģimenes ienākumi, jo lielāks bērnu skaits
(respondentiem ar zemiem ienākumiem rādītājs 1,67, bet respondentiem ar augstiem
ienākumiem — 1,06). Tomēr nereti situācija,
kad ģimenēm ar lielāku bērnu skaitu samazinās ienākumi uz katru ģimenes locekli, ir
saistīta ar to, ka ar katru jaundzimušo bērnu
pieaug apgādājamo skaits, bet apgādnieku
skaits nemainās vai pat samazinās, ja bērna
kopšanas atvaļinājumā esošais vecāks neatgriežas darbā pēc atvaļinājuma beigām.
Jautājot iedzīvotājiem, kāds pēc viņu
domām ir pašreiz Latvijā visvēlamākais bērnu skaits pašreizējā situācijā un viņu pašu
ģimenē pie nosacījuma, ka tiek nodrošināti
nepieciešamie materiālie apstākļi, visbiežāk tika saņemta atbilde, ka tie ir divi bērni
(Latvijā — 40%, savā ģimenē — 43% aptaujāto). Savukārt trīs bērnus vēlējās mazāk
nekā ceturtā daļa aptaujāto (Latvijā 24%,
savā ģimenē 23%). Turklāt lielāko vēlamo
bērnu skaitu uzrādīja respondenti vecumā no
35 līdz 44 gadiem. Jaunieši vecuma grupā
no 15 līdz 18 gadiem vidēji vēlējās divus
bērnus. Tomēr uz jautājumu, vai tuvāko trīs
gadu laikā vēlētos bērnu, no visiem aptaujātajiem respondentiem tikai 17% ir atbildējuši, ka paši vēlas bērnu, bet 14% — ka to
vēlas viņu laulātais vai partneris. Citāda aina
iezīmējās tādu respondentu atbildēs, kuri ir
vecumā līdz 40 gadiem, ir precējušies (vai
dzīvo kopā ar partneri), bet kuriem nav bērnu — 60% uzskatīja, ka nākamo gadu laikā
gribētu bērnus. Citās ģimenēs vēlme pēc vēl
vairāk bērniem tuvākajā laikā bija salīdzinoši
zemāka — 31% ģimenēs, kurās ir bērni vecumā līdz 18 gadiem, 14% nepilnās ģimenēs
ar nepilngadīgiem bērniem. Tuvākajā laikā
bērnus vēlējās 31% neprecētu vīriešu un sieviešu (vecumā līdz 40 gadiem).
Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
pēc Jūrkalnes draugu kopas un Ventspils
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novada domes iniciatīvas 2012. g. sākumā
Ances un Jūrkalnes pagastos veica pētījumu,
lai noskaidrotu, kādi īpaši pašvaldības nodrošināti atvieglojumi un pabalsti būtu noteicošie, lai ģimene izlemtu laist pasaulē bērnus.
Šo varēja uzskatīt par pilotprojektu, jo Ventspils novads bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas
veikusi plašu aptauju, kuras rezultātā tapis
nozīmīgs pētījums dzimstību ietekmējošo faktoru izpētē reģionā un vēlāk arī ieviesti uzlabojumi ģimenes atbalsta politikā.
Tā ietvaros tika veikta visu pagastos dzīvojošo fertīlā vecuma sieviešu (15–50 gadu
vecas) aptauja, kā rezultātā tika iegūtas tālākai analīzei izmantojamas 184 anketas (abos
pagastos kopā dzīvoja (bija deklarētas) 244
attiecīgā vecuma sievietes).12
Aptaujas rezultāti parādīja, ka pēc respondentu uzskata visvēlamākais bērnu skaits
vienā ģimenē pašreizējā Latvijas situācijā bija
vidēji 2,33 bērni, savukārt, ja tiktu nodrošināti nepieciešamie apstākļi, aptaujātie respondenti vēlētos vidēji 2,58 bērnus. Vairāk
nekā 70% respondentu atzina, ka vēlētos divus vai trīs bērnus, tikai 7,7% — četrus bērnus un salīdzinoši niecīga daļa respondentu
vēlētos vairāk par četriem bērniem. Vienu
bērnu kā sev vēlamo pie nosacījuma, ja tiktu
nodrošināti nepieciešamie apstākļi, minēja
tikai 8,7% aptaujāto sieviešu.
2016. g. martā — aprīlī Ances un Jūrkalnes pagastos dzīvojošo fertīlā vecuma sieviešu aptauja tika veikta atkārtoti, lai noskaidrotu pagastos dzīvojošo sieviešu viedokļus
un attieksmi pret atsevišķiem ar demogrāfiju
saistītiem jautājumiem13. Pētījuma veikšanas
brīdī abos pagastos kopā dzīvoja (bija deklarētas) tikai 180 fertīlajā vecumā esošas sievietes, kas salīdzinot ar četrus gadus iepriekš
veikto anketēšanu ir par 26% mazāk, bet aptaujas gaitā tika iegūtas vien 93 respondentu
anketas, kas ir uz pusi mazāks analizējamo
anketu apjoms kā 2012. gadā.
Analizējot Centrālajā statistikas pārvaldē
apkopotos datus par sieviešu, vecumā no 20
līdz 34 gadiem, skaitu Latvijā, laika periodā
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no 1990. līdz 2031. g. sieviešu skaits Latvijā
kopumā varētu samazināties par 60%, vislielāko samazinājumu prognozējot laika periodā
no 2016. līdz 2026. gadam (17%).
Tādējādi aktīvā fertīlā vecuma sieviešu
skaita samazināšanās laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas visdrīzāk ietekmēs arī
jaundzimušo skaitu. Būtisks sieviešu skaita
samazinājums vērojams arī Ances un Jūrkalnes pagastos veiktajā pētījumā.
Aptaujāto sieviešu uzskati 2016. g.
par Latvijas pašreizējā situācijā visvēlamāko bērnu skaitu bija samērā līdzīgi kā
2012. g. — 2,36 bērni, bet atbildēs uz jautājumu par sev personīgi vidēji vēlamo bērnu
skaitu bija vērojama negatīva dinamika —
2,51 bērns (2,58 bērni 2012. g.). Taču kā
atspoguļoja aptaujas rezultāti, pēdējo četru gadu laikā būtiski pieaudzis to sieviešu
īpatsvars, kuras tuvāko trīs gadu laikā noteikti vēlētos sev bērnu vai vēl kādu bērnu.
Ja 2012. g. tādas bija 18 % no aptaujātajām, tad 2016. g. — 27% jeb par deviņiem procentpunktiem vairāk. Salīdzinot ar
2012. g., šādas sievietes lielāku nozīmi piešķir tādiem ietekmes faktoriem kā darba
esamība, personiskais veselības stāvoklis un
valsts pabalsti, bet mazāku — personiskajam finansiālajam stāvoklim. Zināmā mērā
šādas pārmaiņas sieviešu uzskatos varētu
būt saistītas ar Ventspils novada pašvaldību,
kurā sievietes dzīvo, ģimenes atbalsta politikas pozitīvajām izmaiņām, jo par visbūtiskāko atbalstu respondentes bija atzīmējušas
brīvpusdienu pilnīgu vai daļēju nodrošināšanu līdz pat 12. klasei, vienreizēja bērna
piedzimšanas pabalsta izmaksu novada
vecākiem, kā arī bezmaksas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību Ventspils
novadā bērniem no pusotra gada vecuma.
Iespējams, uzskatus ir ietekmējusi arī ekonomiskā situācija Kurzemes reģionā, jo kopš
2012. g. bezdarba līmenis ir nedaudz mazinājies (2012. g. 8,3% reģistrētais bezdarba
līmenis Kurzemes reģionā, bet 2015. g. —
6,7%).14
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Lai gan vēlme pēc vēl kāda bērna Ventspils novadā aptaujātajām sievietēm bijusi
lielāka, nekā tas ir konstatēts vidēji Latvijā
(vairāk par apmēram 0,4 procentpunktiem),
tomēr summārais dzimstības koeficients
Ventspils novada Ances un Jūrkalnes novados ir samazinājies (vidējais bērnu skaits,
kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā
saglabātos aprēķina gada līmenī). 2012. g.
tas tika aprēķināts 1,33, bet 2016. g. ir par
0,02 procentpunktiem mazāk jeb 1,31. Tas
nesaskan ar kopējām dzimstības tendencēm
Latvijā, kur 2012. g. summārais dzimstības
koeficients bija 1,44, bet 2015. g. — 1,71, bet
2016. g. — 1,74. Kurzemes reģionā dzimstība ir bijusi augstāka kā abos minētajos pagastos, iespējams, uz blīvāk apdzīvotu vietu,
pilsētu un novadu centru rēķina. Ja salīdzina
summārā dzimstības koeficienta izmaiņas
Latvijā un Kurzemes reģionā laika periodā no
2012. g., ir redzams, ka dzimstība uzlabojusies ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā, taču
Kurzemē rādītāji ir augstāki kā vidēji Latvijā
(1. att.).
Analizējot pētījuma rezultātus, secināms,
ka nepastāv vienots viedoklis par to, cik bērnus Latvijas iedzīvotāji pašreizējā situācijā
vēlētos — tas atkarīgs no katra respondenta
sociāldemogrāfiskā raksturojuma. Tā, piemēram, augstāko vēlamo bērnu skaitu 2008. g.

veiktajā pētījumā uzrādīja: aptaujātie vecumā
no 45 līdz 54 gadiem — 3,19, latvieši —
2,17, ar zemiem ienākumiem — 2,19,
Zemgalē dzīvojošie —2,42 un respondenti
lauku apvidos — 2,20. Bet pie nosacījuma,
ja materiālā situācija būtu labāka, lielāku
bērnu skaitu vēlētos aptaujātie vecuma grupā 35–49 gadi (2,48), ar augstāko izglītību
(2,34), valsts sektorā strādājošie (2,41), respondenti ar zemiem ienākumiem (2,38), kā
arī dzīvojošie Pierīgā (2,45), Zemgalē (2,37)
un Latgalē (2,32). Minētais ļauj secināt, ka
būtiski faktori, izšķiroties par lielāku bērnu
skaitu ģimenē, ir materiālais nodrošinājums,
stabils darbs, ko zināmā mērā palīdz garantēt
iegūta augstākā izglītība, tomēr vienlīdz augsta motivācija radīt vēl kādu bērnu ir arī aptaujātajiem ar zemiem ienākumiem, kas būtu
papildus pētāms jautājums. Vairāk mērķējot
atbalsta politiku uz tām ģimenēm, kurās ir
iegūta augstākā izglītība un ir stabils darbs,
varētu panākt to, ka ģimenes kļūst vairāk
motivētas piepildīt savas reproduktīvās vēlmes, tikai tad nepieciešams veicināt elastīgu
iespēju savienot darbu ar ģimenes dzīvi.

Ģimenes atbalsta politikas
iedarbīgums un dzimstības
veicināšana

Ģimenes atbalsta politikas kā sociālās
politikas sastāvdaļas iedarbīgums ir atkarīgs
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1. att. Summārais dzimstības koeficients Latvijā un Kurzemes reģionā 2012.–2015.gadā
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no tās atbilstības indivīdu un ģimeņu, kā arī
visas sabiedrības vēlmēm un vajadzībām
konkrētos apstākļos. Sabiedrībai vajadzētu
uzskatīt tautas ataudzes īstenošanos pietiekamā apjomā (summārais dzimstības koeficients 2,1–2,2) par nozīmīgu ilgtermiņa
mērķi, savukārt indivīdam personīgi par svarīgu ieguldījumu savu reproduktīvo nodomu
īstenošanā. Var pieņemt, ka ģimenē vēlamais
bērnu skaits īstenosies ar lielāku varbūtību,
ja tiks nodrošināti iespējami labvēlīgāki apstākļi un iedarbīgi pasākumi, lai pēc bērna piedzimšanas un tā kopšanas laikā vecāki nejustu finanšu diskomfortu, ne arī nepieejamību
pakalpojumiem, piemēram, medicīnas jomā,
speciālistu konsultācijas un citus individuālus
pakalpojumus tad, kad pēc tiem ir nepieciešamība u.tml. Svarīgi, lai pēc laika, kas pavadīts, aprūpējot bērnu mājās, vecākam būtu
iespēja patstāvīgi izdarīt izvēli, t.sk., atgriezties darbā, neraizējoties par pieskatīšanas
pakalpojuma pieejamību. Tomēr viennozīmīgi
novērtēt ģimenes atbalsta politikas iedarbīgumu atrauti no citām politikas jomām var
visai nosacīti, jo, pirmkārt, ģimenes atbalsta
politika ir cieši saistīta gan ar citu politikas
jomu veiksmīgu attīstību, gan ar kopējo ekonomisko situāciju valstī. Otrkārt, to iespējams
raksturot galvenokārt vispārēji, atkarībā no
izvēlētajiem kritērijiem.
Laika periods starp 2012.–2016. g.
Latvijai raksturīgs ar pakāpenisku izkļūšanu no ekonomiskās krīzes, kas nozīmēja
arī ģimenes atbalsta politikas stabilizāciju
un jaunu gan valsts, gan reģionāla mēroga
dzimstības veicināšanas pasākumu ieviešanu. Lielā mērā sekojot Igaunijas piemēram,
saskaņā ar “Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014. gadam” noteikto
2012. g. no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāja medicīniskās apaugļošanas procedūras 50 pāriem, bet, piemēram, 2013. g. un
2014. g. gadā jau ievērojami vairāk — 275
un 660 pāriem. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem 10–15% pāru visā pasaulē
ir neauglīgi. Labklājības ministrijas informa20

tīvajā ziņojumā “Ģimenes valsts politikas
pamatnostādņu 2011.–2017. g. īstenošanas vidusposma (2012–2014) novērtējums”
ietvertie dati liecināja, ka laika posmā starp
2010.–2013. g. mākslīgās apaugļošanas rezultātā piedzima vairāk kā 700 jaundzimušo, turklāt, sākot ar 2012. g., jaundzimušo
skaits ievērojami pieauga.15
Kopš 2008. g. pirmo reizi valsts līmenī tika pakāpeniski ieviestas brīvpusdienas
visiem sākumskolas skolēniem, neatkarīgi
no ģimenes materiālā stāvokļa, un tās vairs
nepastāvēja kā sociālās palīdzības veids,
ko nodrošināja pašvaldības trūcīgu ģimeņu
bērniem. Vismaz reizi dienā visiem sākumskolēniem tika nodrošinātas siltas, ar uztura
speciālistu atbalstu izstrādātas sabalansētas
maltītes, tādējādi sekmējot gan izpratni par
veselīga uztura paradumiem, gan mazinot
saslimstības, piemēram, bulīmijas riskus.
Šajā ziņā Ventspils novada pašvaldībās tiek
nodrošināti labvēlīgāki apstākļi, jo novada
skolās līdz 7. klasei ir brīvpusdienas, bet
8.–12. klasei daļēji apmaksātas — jāmaksā
tikai 40 centi dienā. Īpaši atbalstot daudzbērnu ģimenes, to bērniem līdz 12. klasei tiek
nodrošinātas brīvpusdienas.
2013. g. valsts mērogā daudzbērnu ģimenēm tika noteiktas tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, bet tā paša
gada septembrī — ieviests terminēts valsts
atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības
iestāžu rindu mazināšanai, kas turpinājās līdz
2015./2016. g. mācību gada noslēgumam.
2013. g. iezīmējās ar bērna kopšanas pabalsta apmēra izmaksas pagarinājumu bērniem vecumā no gada līdz pusotram un piemaksas palielinājumu dvīņiem vai vairākiem
vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, bet
2014. g. tika veiktas būtiskas izmaiņas vecāku pabalsta izmaksā, tajā skaitā ļaujot vecākiem izvēlēties vecāku pabalsta saņemšanas
ilgumu (gads vai pusotrs) un apmēru (60%
no savas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ja vecāku pabalsta saņemšanas ilgums
tiek deklarēts gadu, bet 43,75% apmērā —
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ja pusotru gadu). Lai atvieglotu ģimenēm ar
bērniem iespēju nodrošināt pirmo iemaksu
kredītam mājokļa iegādei un būvniecībai, Ministru kabinets 2014. g. 5. augustā apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto tiesisko regulējumu par valsts atbalsta programmu
dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni,
2017. g. diskutēts jau par šīs programmas
paplašināšanu attiecībā uz jaunajiem speciālistiem. 2014. g. tika uzsākta valsts finansēta projekta “Goda ģimenes karte” ieviešana,
kura ietvaros daudzbērnu ģimenes var saņemt
Latvijas Goda ģimenes apliecību, ar kuru tiek
nodrošinātas dažādas praktiskas priekšrocības un atlaides ikdienas dzīvei. Turpinoties
ekonomiskajai stabilitātei, no 2015. g. tika
ieviesta ģimenes valsts pabalsta (11,38 eiro)
diferenciācija: par otro bērnu ģimenes valsts
pabalsta apmērs noteikts divas reizes lielāks (22,76 eiro), par trešo bērnu un nākamajiem trīs reizes lielāks nekā par pirmo
bērnu (34,14 eiro), bet no 2017. g., piemērojot koeficientu 4,4, palielināts pabalsts
50, 04 eiro apmērā par ceturto un nākamajiem bērniem. Nodarbinātiem vecākiem
2015. g. Darba likumā noteiktas tiesības uz
papildatvaļinājumu — vismaz viena darba
diena darbiniekam, kurš aprūpē mazāk par
trim bērniem līdz 14 gadu vecumam. Iepriekš
priekšrocības uz papildatvaļinājumu bija tikai
daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās
aug bērns invalīds. 2016. g., saglabājot visus
iepriekšminētos, pakāpeniski ieviestos atbalsta veidus ģimenēm, papildus tika samazināts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis daudzbērnu ģimenēm. Tas tika piemērots
50% apmērā par attiecīgo kalendāro gadu.
Pirms tam nodoklis bija jāmaksā 80% apmērā. Nodokļu politikā tika veiktas izmaiņas un
no 2016. g. iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāja attaisnotajos izdevumos papildus
izglītības un ārstniecības izdevumiem var iekļaut izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem.16 Tādējādi secināms, ka pēdējo gadu laikā Latvijā īstenota

virkne pasākumu ģimenēm ar bērniem, vienlaikus palielinot apdrošināšanas un valsts sociālos pabalstus bērnu kopšanai, paaugstinot
iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumu
likmi par bērnu un ieviešot nodokļu atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm. Papildus tika
veiktas investīcijas bērnu aprūpes un izglītības sistēmā: ieviesta valsts atbalsta programma bērnudārzu rindu mazināšanai, atbalsts
mācību līdzekļu iegādei un palielināta dotācija arī skolēnu brīvpusdienām, īstenojot valsts
atbalstu ģimenēm ar bērniem dažādu jomu
un ministriju kompetenču ietvaros.
Par ģimenes situāciju Latvijā jau 1999. g.
pētnieki P. Eglīte, I. Pavlina, I. Markausa
u.c., veicot analīzi par dažādu atbalsta veidu
efektivitāti, nonāca pie secinājuma, ka ģimeņu situācijas uzlabošanai noteicošā ir darba
iespēju paplašināšana un darba tiesisko attiecību sakārtošana, īpaši laukos.17 Atzīmēts,
ka viens no būtiskiem iemesliem nepietiekamam dzimstības pieaugumam ir orientācija
uz vienu pelnītāju un vienu aprūpētāju, kas
līdz pat skolas gaitu sākumam pieskatītu
bērnus mājas apstākļos, un tas ir panākams
ar plašu pabalstu politiku. Tā kā jaundzimušo aprūpi parasti uzņemas māte, šāds
ģimenes modelis nozīmētu ne tikai ģimenes
iztikas līdzekļu samazinājumu par mātes algas apmēru, bet arī risku palikt bez iztikas
līdzekļiem pelnītāja tēva visai biežās priekšlaicīgās nāves gadījumā, kā arī izirstot vecāku laulībai vai faktiskai kopdzīvei. 2016. g.
septembrī atbalstu pensijas vai pabalsta
veidā saņēma vairāk kā desmit tūkstoši apgādnieku zaudējušu bērnu, bet 29,7 tūkstoši
bērnu saņēma valsts garantētos uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.18
Latvijā, raugoties no ģimeņu sastāva perspektīvas, ir stabili augsts nepilno ģimeņu
(ģimenes, kurās vismaz vienu bērnu audzina
viens vecāks) īpatsvars — 29,1% mātes ar
bērniem un 4,3% tēvi ar bērniem, veidojot
vairāk kā trešdaļu no visām ģimenēm.19 Tāpēc, kā jau 2011. g. bija norādījusi P. Eglīte20,
ģimenēs ar tēvu pelnītāju un māti aprūpētāju
21

raksti
jāorientējas uz māšu darbspēju veicināšanu,
nodarbošanās izvēli atbilstoši spējām un interesēm, kas dod neatkarību, pastāvīgus ienākumus, cilvēka cienīgu darba samaksu (kas
retāk pieejama pēc ilgiem pārtraukumiem un
“izkrišanas” no darba tirgus) un iztikai pietiekamu vecuma pensiju (kas, atbilstoši Latvijā
pastāvošajai individualizētajai pensiju sistēmai, ir iespējama, strādājot ilgākus darba
gadus un labāk apmaksātā darbā). Ne velti
Eiropas valstu vidū augstāki dzimstības rādītāji ir Francijā un Ziemeļvalstīs, kas ģimenēm
piedāvā plašas iespējas pieskatīšanas pakalpojumu jomā, bet zemākā — Dienvideiropā,
kas paļaujas uz bērnu aprūpi ģimenes un
dzimtas ietvaros.
Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā par vienu no darba tirgus problēmām bija identificēts (ar Ministru kabineta
19.10.2005. rīkojumu Nr. 684 apstiprinātajā Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā 2005.–2008. g.) paaugstināts bezdarba
līmenis personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Tomēr sieviešu nodarbinātības
pieaugums atrodas mijiedarbībā ar bērnu
pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanu.
Faktiski nevis nodarbinātībā kā tādā, bet tieši
sieviešu nodarbinātības veicināšanā svarīgs
faktors ir bērna pieskatīšanas pakalpojumu
nodrošināšana vēlamajā laikā, apjomā, kvalitātē un ģimenei pieejamās izmaksās. Tomēr
vērā ņemams aspekts, pēc Somijas pētnieces
S.Vekstromas (S.Weckstrom) domām, ir arī
reliģiskie, vēsturiskie, tradicionālie apsvērumi, kuru dēļ ne vienmēr plaša pieskatīšanas
pakalpojumu pieejamība rezultējas sieviešu
nodarbinātības pieaugumā21. Šāda situācija vairāk varētu būt raksturīga tām valstīm,
kuras par savu dzīvesvietu izvēlējušās bēgļu
ģimenes.
Analizējot Ances un Jūrkalnes iedzīvotāju viedokli, respondenti par nozīmīgu atbalsta veidu atzinuši Ventspils novada pagastu
bērnudārzos pieejamo pieskatīšanas pakalpojumu bērniem no pusotra gada vecuma,
gan 2012. g., gan 2016. g. ierindojot to
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trešajā vietā pēc atbalsta veida nozīmīguma.
Svarīgāka nozīme piešķirta īstermiņa atbalsta pasākumam — vienreizējam bērna piedzimšanas pabalstam, kura apmērs 2016. g.
palielināts — par trešo bērnu 300 eiro,
par ceturto — 400 eiro, bet par piekto un
katru nākamo — 500 eiro apmērā.22 Līdz
2016. g. 1. janvārim bērna piedzimšanas
pabalsts jeb t.s. pūriņa nauda bija 200 eiro
apmērā. Kā otrs nozīmīgākais atbalsta veids
atzītas brīvpusdienas skolā. Uz jautājumu,
kādi pasākumi varētu veicināt vēl kāda bērna
laišanu pasaulē, abu pagastu iedzīvotājas par
vismotivējošāko atzinušas biedrības J3 vienreizēju maksājumu 1000 eiro apmērā par trešo un katru nākamo bērnu, kā arī mājokli ar
samazinātu komunālo maksājumu apmēru.
Fakts, ka visaugstāk tiek novērtēts tiešs
finansiāls atbalsts — vienreizējs naudā izmaksājams pabalsts, varētu būt saistīts ar
finansiālo situāciju ģimenēs, nepietiekamiem
ienākumiem un arī nabadzības līmeni valstī,
it īpaši lauku rajonos, jo ieguvums tiek saskatīts tūlītējā, nevis ilgtermiņa atbalstā pakalpojumu un citu atvieglojumu veidā. Tajā pašā
laikā veicinošie faktori, no kuriem atkarīga
jaunu bērnu laišana pasaulē Ances un Jūrkalnes pagastos atšķiras. Ances iedzīvotājas par
visnozīmīgāko atzīmējušas veselību un darbu,
trešajā vietā liekot finansiālo situāciju. Jūrkalnē — tieši finansiālā situācija ir dominējoša
un tai seko valsts pabalstu apmērs un darbs,
bet veselībai tiek piešķirta piektā nozīmīgākā
loma. Atbalsts bērna aprūpes pakalpojumu
veidā Ancē, salīdzinot ar Jūrkalni, novērtēts
kā maznozīmīgāks faktors (35% respondentu
Ancē uzskatījuši, ka ļoti lielā mērā vai drīzāk
lielā mērā svarīgu, bet 65% to vērtē attiecīgi kā mazsvarīgu faktoru, Jūrkalnē — 67%
uzskata par nozīmīgu) un līdzīgi arī ar citiem
faktoriem, kurus pēc būtiskuma sarindojušas
aptaujātās pagastu iedzīvotājas. Tas parāda, ka viena novada ietvaros pašvaldībās ar
nelielu attālumu vienai no otras ir krasi atšķirīgi iedzīvotāju viedokļi par dzimstību veicinošiem faktoriem (2. un 3. att.). Tādējādi
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2. att. Faktori, no kuriem atkarīga bērna
laišana pasaulē Jūrkalnē

3. att. Faktori, no kuriem atkarīga bērna
laišana pasaulē Ancē

pašvaldībām, lai veicinātu iedzīvotāju skaita
pieaugumu un tautas ataudzi savā administratīvajā teritorijā, ir jārēķinās ar iedzīvotāju
sociāli demogrāfisko portretu un uzvedību.
Vairāk nekā 50% abu pagastu iedzīvotājas, novērtējot pašvaldības attieksmes maiņu
pret ģimenēm ar bērniem pēdējo gadu laikā,
bija atzinušas, kā tā ir uzlabojusies. Savukārt
ģimenes atbalsta pieaugums pētījuma rezultātos, iespējams, ietekmējis sieviešu viedokli
tuvākajos trīs gados gribēt vēl kādu bērnu.
“Noteikti jā” un “drīzāk jā” 2016. g. atbildēja
41%, bet 2012. g. — 29%. Šādu viedokļa
izmaiņu varētu ietekmēt arī citi faktori, piemēram, nodarbinātības līmenis, vecuma sastāvs,
laulātība, piemērota partnera esamība u. tml.
Neraugoties uz to, ka pašvaldības atbalsts
ģimenēm ar bērniem pēdējo gadu laikā ir palielinājies, 2012. g. vidējais bērnu skaits, pie
nosacījuma, ja tiktu nodrošināti respondentu
ieskatā tiem nepieciešamie apstākļi, bija vidēji 2,58 bērni, bet 2016. g. tas samazinājās
līdz 2,51. Tomēr nevar viennozīmīgi apgalvot,
ka finansiālā atbalsta palielinājuma rezultātā
vienai sievietei dzimtu vairāk bērnu nekā līdz
atbalsta pasākumu uzlabojumiem.
Par nozīmīgu faktoru dažādos avotos atzīts, ka bezbērnu variantu ietekmē valsts
sociāli ekonomiskā situācija. Zema izglītība,

bezdarbs, sociālā mazaizsargātība ir faktori,
kas negatīvi ietekmē vēlmes par bērniem. Tomēr postsociālisma valstīs, kurās bezdarbs ir
relatīvi jauns fenomens, nestabilitāte nodarbinātībā tiek uztverta kā lielāks apdraudējums. Secināts arī, ka ekonomiskā situācija
nekavē īstenot nodomu radīt bērnu, ja runa
ir par pirmo bērnu, tomēr, kā to ir pierādījusi
virkne pētnieku, tā ietekmē vēlāko rīcību —
otrā un trešā bērna radīšanu.23
Aptaujātās sievietes lielākā daļa strādāja pastāvīgu darbu (58%), tomēr pietiekami liels īpatsvars bija bezdarbnieces (25%),
studentes/skolnieces (12,5%), sievietes, kas
nodarbinātas gadījuma darbos (3,4%). Ancē
bezdarbnieču bija vairāk nekā Jūrkalnē —
30,2 un 20,2%, bet nodarbinātības līmenis
līdzīgs — Ancē 60,5%, Jūrkalnē 55,6% aptaujāto sieviešu bija pastāvīgs darbs. Arī attiecībā uz izglītības līmeni starp abiem pagastiem konstatētas atšķirības — Ancē augstākā
izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība bija
21% respondentu, bet Jūrkalnē — 31,1%.
Savukārt pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība Ancē bija 16,3%, bet Jūrkalnē
26,7% respondentu. Starp abu pagastu iedzīvotājām novērota sociāli demogrāfiskā
portreta atšķirība, kas, visticamāk arī izskaidro uzskatu dažādību abos pagastos.
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Vīnes Vitgenšteinas centra pētniece
M.R.Testa un Oksfordas universitātes asociētais profesors S. Bastens (S. Basten) atzinuši24, ka mēģinājumi savienot plaisu starp
vēlamo un esošo bērnu skaitu, ir viens no
nozīmīgākajiem jautājumiem, ar ko nākas
nodarboties ģimenes atbalsta politikas veidotājiem Eiropā, ņemot vērā zemās un vēl
zemākās dzimstības ēru.
Vēlamā bērnu skaita attālināšanās no esošās dzimstības situācijas vairāk būtu vērtējama kā sociālās un ģimenes atbalsta politikas
trūkums un fertīlā telpa, kuras ietvaros iespējams uzlabot dzimstības rādītājus. Tādējādi, no
vienas puses, ir pamatoti vēlamo bērnu skaitu
un esošo bērnu skaita dinamiku vērtēt kopsakarībās ar valsts atbalsta pasākumiem, kas
iedarbojas uz dzimstības veicināšanu. Tomēr
pētnieki Kūnts, Kreijenfelds un Trape (Kuhnt,
Kreyenfeld, Trappe)25, no cita skatu punkta
raugoties un analizējot longitudināla pētījuma
datus Vācijā, secinājuši, ka pastāv faktori, kas
ietekmē auglības ideālu maiņu, t.sk. arī priekšstata par vēlamo bērnu skaitu izmaiņas. Par
visnozīmīgāko faktoru, kas ietekmē turpmākos
nodomus par nākamajiem bērniem, atzīta bērna piedzimšana un ar to saistītā pieredze. Pētnieku ieskatā ekonomiskajiem faktoriem nav
tik liela nozīme attiecībā uz auglības ideāliem.
Tādējādi gan dzīves uztverei, gan līdzšinējai
pieredzei un pieejai bērnu audzināšanā, gan
ģimenes atbalsta mehānismiem un iepriekšminēto savstarpējai sinerģijai ir ļoti būtiska loma,
domājot par dzimstības pieaugumu.

Secinājumi

n	Laika periodā no 1990. līdz 2031. g.
sieviešu skaits Latvijā kopumā varētu samazināties par 60%, vislielāko samazinājumu prognozējot laika periodā no 2016.
līdz 2026. g. (17%). Dzimstības samazināšanās un citi demogrāfiskie procesi
(piemēram, migrācija, mirstība) pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atspoguļojas arī aktīvā fertīlā vecuma sieviešu skaita
samazinājumā un visdrīzāk ietekmēs arī
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jaundzimušo skaitu. Būtisks sieviešu skaita samazinājums vērojams arī Ances un
Jūrkalnes pagastos veiktajā pētījumā.
n	Nozīmīgi faktori, izšķiroties par lielāku
bērnu skaitu ģimenē, ir materiālais nodrošinājums, stabils darbs, ko zināmā mērā
palīdz garantēt iegūta augstākā izglītība.
Iespējams, vairāk mērķējot atbalsta politiku uz tām ģimenēm, kurās ir iegūta augstākā izglītība un stabils darbs (piemēram,
garantējot elastīgas darba formas, nodrošinot pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību
visiem pēc nepieciešamības), varētu radīt
priekšnoteikumus reproduktīvo vēlmju sakritībai ar iespējām.
n Viennozīmīgi novērtēt ģimenes atbalsta
politikas iedarbīgumu atrauti no citām
politikas jomām var visai nosacīti, jo,
pirmkārt, ģimenes atbalsta politika ir cieši saistīta gan ar citu politikas jomu veiksmīgu attīstību, gan ar kopējo ekonomisko situāciju valstī. Otrkārt, to iespējams
raksturot galvenokārt vispārēji, atkarībā
no izvēlētajiem kritērijiem.
n	Pēdējo gadu laikā Latvijā īstenota virkne
pasākumu ģimenēm ar bērniem, vienlaikus palielinot apdrošināšanas un valsts
sociālos pabalstus bērnu kopšanai, paaugstinot iedzīvotāju ienākumu nodokļa
atvieglojumu likmi par bērnu un ieviešot
dažādu nodokļu atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm. Papildus tika veiktas investīcijas bērnu aprūpes un izglītības sistēmā: ieviesta valsts atbalsta programma
bērnudārzu rindu mazināšanai, atbalsts
mācību līdzekļu iegādei un palielināta
dotācija arī skolēnu brīvpusdienām, īstenojot valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem
dažādu jomu un ministriju kompetenču
ietvaros. Arī Ventspils novada pašvaldība
veica grozījumu saistošajos noteikumos,
paplašinot atbalsta iespējas savas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajām ģimenēm, tādējādi radot priekšnoteikumus labvēlīgākiem apstākļiem bērnu
piedzimšanai.
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n Ventspils novada Ances un Jūrkalnes pagastu iedzīvotājas pēc Ventspils novadā
veiktās ģimenes atbalsta pasākumu pilnveides, visaugstāk novērtēja vienreizēju
naudā izmaksājamu pabalstu, kas varētu
būt saistīts ar finansiālo situāciju ģimenēs, nepietiekamiem ienākumiem un arī
kopējo bezdarba un nabadzības līmeni
valstī, it īpaši lauku rajonos, jo ieguvums
tiek saskatīts tūlītējā risinājumā, nevis
ilgtermiņa atbalsts pakalpojumu un atvieglojumu veidā. Tomēr viena novada
ietvaros pašvaldībās ar nelielu attālumu
vienai no otras ir samērā atšķirīgi iedzīvotāju viedokļi par dzimstību veicinošiem
faktoriem. Starp abu pagastu iedzīvotājām novērota sociāli demogrāfiskā portreta atšķirība, kas, visticamāk arī ietekmē
uzskatu dažādību abos pagastos.
n	Analizējot 2012. g. un 2016. g. Ventspils
novada Ances un Jūrkalnes pagastu iedzīvotāju aptaujas datus, nevar viennozīmīgi
apgalvot, ka finansiālā atbalsta palielinājuma rezultātā vienai sievietei dzimtu
vairāk bērnu nekā līdz atbalsta pasākumu
uzlabojumiem. Nākotnē būtu ieteicams
dzimstību veicinošos un kavējošos faktorus pētīt kopsakarībā ar nodarbinātību novada teritorijā, kā arī noskaidrojot vīriešu
viedokli par dzimstību veicinošiem kavējošiem apstākļiem un viņu iesaisti bērnu
aprūpē un audzināšanā.
n	Pašvaldībām, lai mērķtiecīgāk veicinātu
iedzīvotāju skaita pieaugumu un tautas
ataudzi savā administratīvajā teritorijā,
nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju demogrāfisko portretu un uzvedību katrā
pašvaldībā, lai izvēlētie ģimenes atbalsta
pasākumi būtu pēc iespējas noderīgāki
iedzīvotājiem un veicinātu dzimstību.
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DESIRED NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY AND FACTORS THAT AFFECT
FERTILITY: EXAMPLE OF JŪRKALNE AND ANCE

Summary
Key words: fertility, family, family planning, family support policy
The article presents a review of a research conducted by the authors in 2016. This is a
research subsequent to the one that was made by the same authors in 2012 and aggregates
changes in the situation of birth rate in two civil parishes of Ventspils Municipality — Jūrkalne
and Ance between 2012 and 2016. Taking into consideration the overall situation in Latvia the
authors describe distinctions and similarities concerning some specific demographic aspects in
Latvia at large and specifically in two small villages in Kurzeme region.
In cooperation with the municipality the authors conducted a survey of almost all women
of reproductive age of Ance and Jūrkalne trying to clear up the tasks to increase fertility. The
study clearly demonstrates that both in 2012 and in 2016 women preferably would have more
children than they did. Under favourable conditions established and granted financial support
they would most likely fulfil the gap between the desired number and actual number of children which consequently would ensure the exchange of generations.
Although the case of Jūrkalne and Ance cannot be directly applied to Latvia at large, the
data are very useful being indicative of the direction and areas of concern for politicians to
ensure improvements in the very sensitive area of demography in Latvia.
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Rīgas Politehnikuma /
Rīgas Politehniskā institūta
Komercijas (Tirdzniecības) nodaļa
(1868–1919) un tās absolventu
devums Latvijai
Alīda Zigmunde
Alida.Zigmunde@rtu.lv
Dzintra Atstāja
dzintra.atstaja@ba.lv
Atslēgas vārdi: augstākā izglītība, komercizglītība, Rīgas Politehniskais institūts
Tautsaimniecībai ir liela nozīme ikvienas tautas un valsts dzīvē, tāpēc, līdzīgi kā citās
nozarēs, tai nepieciešami labi sagatavoti speciālisti. Tos Latvijā sāka gatavot 1868. g. —
Rīgas Politehnikumā tika nodibināta Tirdzniecības nodaļa, vēlāk, pēc 1896. g., tā bija Rīgas Politehniskā institūta Komercijas (Tirdzniecības) nodaļa. Šīs nodaļas, kuras pirmsākumi
rodami Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā, darbības turpinājums bija un ir
gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Tehniskajā universitātē. 2018. g. atzīmēsim 150 gadu
jubileju augstākajai izglītībai ekonomikā un tautsaimniecībā. Komercijas nodaļas panākumi
vislabāk atspoguļojas tās absolventu darbos un amatos.
Turpat 50 gadu laikā (1871–1919) Komercijas (Tirdzniecības) nodaļu absolvējuši 1036
absolventi, kuri 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā pildījuši savus pienākumus dažādos amatos un viņiem bijusi liela nozīme Latvijas banku darbībā, ekonomikā, pedagoģijā,
politikā, rūpniecībā, tirdzniecībā, nozares un mācību literatūras izstrādē. Tautai un valstij
nozīmīgas personības rodamas teju katra mācību gada absolventu vidū: gan ministri — Ringolds Kalnings, Ādolfs Kuršinskis, Roberts Liepiņš, Zigfrīds Anna Meierovics, gan grāmatu
izdevējs Jānis Rapa, Igaunijas Valsts prezidents Juhans Kuks, Latvijas Universitātes profesori
Jānis Kārkliņš, Vilis Vītols, dažādu Latvijas tirdzniecības, komercskolu, tehnikumu, ģimnāziju skolotāji, inspektori, direktori. Daži dibinājuši un uzturējuši privātskolas: sabiedriskais
darbinieks, publicists Vilis Olavs — komercskolu, skolotājs Gustavs Bīncs — pamatskolas
un vidusskolas, tautsaimnieks, publicists, pedagogs Gustavs Leopolds Sodovskis — Frēbeļa
kursus, bet citi uzņēmējdarbību attīstīja privātos uzņēmumos. Vienpadsmit absolventi ieguvuši doktora grādu, tostarp LU profesors Jānis Kārkliņš un Herdera institūta Rīgā profesors
un rektors Vilhelms Klumbergs. Absolventi darbojušies arī ārpus Latvijas, taču raksta mērķis
ir tuvāk iepazīstināt ar tiem, kuri strādājuši Latvijas labā.
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Ieskats augstākās izglītības
tirdzniecībā pirmsākumos Latvijā

Valsts pastāvēšanā un sekmīgā darbībā
nozīmīga loma ir tirdzniecībai, kas sekmē
ekonomisko izaugsmi, tāpēc ir svarīgi sagatavot labus speciālistus. Sagaidot 2018. g.
Latvijas simtgadi un pāršķirstot vēstures lappuses, atrodam faktu, ka augstākā izglītība
tirdzniecībā Latvijā ir pusgadsimtu vecāka
par Latvijas valsti un tās pirmsākumi datējami ar 1868. gadu. Senākajā Baltijas tehniskajā augstskolā — Rīgas Politehniskajā
skolā, devētā par Rīgas Politehnikumu, kas
darbību sāka 1862. g., Tirdzniecības nodaļa
(mūsdienu izpratnē — fakultāte) bija sestā
pēc kārtas. Pirms tās jau 1863. g. darbību
sāka Inženieru, Lauksaimniecības, Ķīmijas
un Fabrikantu, bet 1864. g. — Mašīnu inženieru nodaļa. 1865. g. Fabrikantu nodaļu audzēkņu trūkuma dēļ slēdza. Pirmajā,
1862./63. mācību gadā darbojās tikai Sagatavošanas skola,1 jo nebija jauniešu, kuri
būtu spējīgi uzreiz sākt studijas. Tas bija saistīts ar izglītības iestāžu organizāciju, jo nebija
reālģimnāziju un dabaszinātnēm netika pievērsta īpaša uzmanība, taču bez tām inženieru studijas nav iespējamas. Lai gan ne visās
tehniskajās augstskolās tika gatavoti speciālisti tirdzniecībā, tie bija vajadzīgi. To noteica
Rīgas ģeogrāfiskais stāvoklis un vēsturiskie
apstākļi un domas par tirdzniecības augstskolas nodibināšanu virmoja vairākkārt —
jau 1781. gadā Vidzemes apgaismotājs
Heinrihs Johans Jannaus izteica priekšlikumu ierīkot Vidzemē tirdzniecības akadēmiju
pēc Hamburgas parauga. Rīgā kā vienā no
lielākajām Krievijas impērijas tirdzniecības
pilsētām tā bija nepieciešamība, kas toreiz,
18. gs., netika saklausīta no laikabiedriem
un ideja neīstenojās, kaut gan Rīgā, tāpat kā
toreizējā Holandē, esot cienīti tieši tirgotāji.2
Sākumā Rīgas Politehnikumā par mācībspēkiem strādāja galvenokārt Šveicē un
Vācijā izglītoti speciālisti, jo tur tehniskās
augstskolas pastāvēja kopš 19. gs. sākuma.
Bija arī Tērbatas Universitātes absolventi. No

citurienes iebraukušajiem mācībspēkiem nebija valodas barjeras, jo Politehnikums bija
privāta mācību iestāde un studijas norisa
vācu valodā. Tikai vēlākajos gados par augstskolas pedagogiem sāka strādāt tepat Rīgā
sagatavotie inženieri.
Pirmais profesors tirgzinībās un polit
ekonomikā Frīdrihs Klements (Fr. Clément, ? —
1864) sāka darbu 1862. g., kad pie Rīgas Politehnikuma Sagatavošanas skolas
sāka darboties tirdzniecības trīsgadīgie ziemas kursi tirgotāju mācekļiem. Profesors
F. Klements kursantu piesaistīšanai Rīgas Biržas telpās nolasīja 15 lekciju ciklu politekonomikas jautājumos. Šādi kursi darbojās līdz
1869. g., kad Sagatavošanas skolā izveidoja
atsevišķu tirdzniecības novirziena klasi. Daļa
tās absolventu studēja Rīgas Politehnikumā.
1863. g.vasarā F. Klements apmeklēja tirdzniecības skolas Hamburgā, Prāgā, Frankfurtē pie Mainas un citās pilsētās, kur ieguva
pieredzi Tirdzniecības nodaļai Rīgā.3 To viņš
nerealizēja, jo 1864. g. aizgāja mūžībā. Politekonomija bija viens no pamata mācību
priekšmetiem, kurš kopš pirmsākumiem bija
obligāts visām nodaļām un tika iekļauts arī
diplomeksāmenos. Par to var pārliecināties,
ielūkojoties dažādu gadu programmās.4
Turpmākos divus gadus (1864–1866)
politekonomiju mācīja no Leipcigas atbraukušais docents Jūlijs Frīaufs (J. Früauf,
1829–1898), bet viņa vietā stājās Bāzeles
Universitātes profesors Etjens Laspeiress
(É. Laspeyres, 1834–1913), kas veica visus
sagatavošanas darbus Tirdzniecības nodaļas
atklāšanai 1868. gadā.5 Līdzās no Eiropas
atbraukušajiem mācībspēkiem, 1868. g. darbu sāka Rīgas pilsētas domes ierēdnis, Tērbatas Universitātes absolvents Johannes fon
Keislers (J.V. Keussler, 1843–1897). Viņš
mācīja tirdzniecības ģeogrāfiju un vēsturi, kā
arī statistiku,6 bet zinātniskos darbus rakstīja
par Rīgas finanšu vēsturi un zemnieku jautājumiem.
Mācībspēki sākuma gados bieži mainījās,
jo augstskolas pedagogiem algas nebija lielas
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un mācību materiālā bāze tika veidota pašu
spēkiem, pamazām iegūstot visu nepieciešamo studiju procesam. Programmas nemitīgi
tika uzlabotas un papildinātas ar jauniem mācību priekšmetiem. 1869. g. Rīgu atstāja nodaļas organizētājs, viens no ievērojamākiem
ekonomistiem un statistikas speciālistiem
E. Laspeiress — viņš līdz 1873. g. strādāja
Tērbatas Universitātē, pēc tam — Karlsrūes
Politehnikumā un Gīsenes Universitātē. Viņš
Tērbatā izstrādāja agregātindeksa teoriju
(1871), kas tika lietota ekonomiskajā statistikā un ekonomiskajā analīzē. Turklāt rīdzinieki
izmantoja viņa formulu, aprēķinot inflāciju.
Saites gan ar viņu, gan citiem Rietumeiropas
ekonomistiem pēc viņu aizbraukšanas no Rīgas bija visai ciešas, jo Rīgas Politehnikuma
bibliotēkā tika uzkrātas jaunākās grāmatas un
publilācijas arī ekonomikas jautājumos, tostarp E. Laspeiresa darbi, un tas nodrošināja
mācību procesa un zinātnes attīstības kopgaitu, sekojot jaunākajām atziņām pasaulē. Gan
studentiem, gan mācībspēkiem bija pieejami
arī ne mazāk slavenā vācu ekonomista Gustava Kona (G. Cohn, 1840–1919) darbi.7 Profesors G. Kons Rīgā bija Tirdzniecības nodaļas
pirmais dekāns (1869–1872),8 pēc tam strādāja Cīrihes Politehnikumā (1875–1884),
Getingenas Universitātē (1884–1918). Viņš
pazīstams kā valsts finanšu un transporta teorijas un politikas celmlauzis. Nākamais nodaļas dekāns Frīdrihs Kleinvehters (F. Kleinwächter, 1838–1927) nāca no Prāgas un par
profesoru un nodaļas dekānu Rīgā strādāja
vien trīs gadus (1872–1875).
Par nākamo Tirdzniecības nodaļas dekānu (1866–1877) kļuva mehānikas inženieris
Karls Molls (K. Moll, 1831–?), kurš mācīja
arī tirdzniecības aritmētiku. Viņu nomainīja
latviešu dzejnieka Anša Līventāla dēls, Tērbatas Universitātes absolvents, tautsaimnieks Kārlis Augusts Līventāls (1844–1900).
Viņš nevar lepties ar lieliem un nozīmīgiem
darbiem tautsaimniecībā, jo veica administratīvus pienākumus un lielu organizatorisku
darbu, dažus gadus pildīdams vienlaikus no30

daļas vadītāja un Rīgas Politehnikuma direktora pienākumus. K. A. Līventāls Tirdzniecības nodaļu vadīja ilgus gadus — no 1877.
līdz mūža noslēgumam 1900. g., ar pārtraukumu no 1886. līdz 1888. g., kad minēto
amatu ieņēma fiziķis, vēlākais augstskolas
direktors Teodors Grēnbergs (Th. Groenberg,
1845–1910). Dekāna Līventāla laikā,
1878./79. studiju gadā ieviesa trīs gadu
studijas, kas pirms tam bija divgadīgas, kā
arī jaunus mācību priekšmetus, piemēram,
tautsaimniecības vēsturi un Rīgas tirdzniecības institūcijas.9 Pēc Rīgas Politehnikuma
reorganizācijas par Rīgas Politehnisko institūtu (RPI) 1896. g., studiju ilgums tika pagarināts līdz trīsarpus gadiem, un augstskola kļuva par valsts mācību iestādi ar krievu
mācību valodu. Jāpiebilst, ka studijas citās
nodaļās pēc reorganizācijas bija piecgadīgas,
bet Tirdzniecības nodaļā tās bija visīsākās.
Reorganizācijas rezultātā mainījās arī nodaļas nosaukums — tā tika pārdēvēta par Komercijas nodaļu.
Šajā laikā bija mainījusies liela daļa mācībspēku un darbu RPI sakarā ar pāreju uz
krievu mācību valodu atstāja tie, kuri šo valodu nepārzināja vai nebija pārliecināti, ka
to apgūs pietiekami labā līmenī. Jāatzīst, ka
19. un 20. gs. mijā bija sagatavoti speciālisti
no vietējiem studentiem, kas pārvaldīja krievu valodu. Neilgi (1901–1904) politekonomiju un statistiku docēja Vladimirs Kosinskis
(1864–1938), pazīstamā krievu ekonomista,
statistiķa Aleksandra Čuprova (1842–1908)
skolnieks, vēlākais Ukrainas ZA akadēmiķis
un Latvijas Universitātes profesors10. V. Kosinskis ir ievērojams autors izdevumiem krievu valodā par kredīta jautājumiem un statistikas problēmām, bet latviešu valodā izdošanai
paredzētie darbi diemžēl netika iespiesti.
Pēc K. L. Līventāla Komercijas nodaļas
darbību vadīja Eižens fon Bergmans (E. von
Bergmann, 1857–1919), Tībingenes Universitātes absolvents un mācībspēks. Profesors
bija nodaļas dekāns pilnus 18 gadus (1900–
1919) un šajā laikā nācās piedzīvot arī Pirmā
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pasaules kara gadus, kad Rīgas Politehniskais institūts tika evakuēts un darbojās Maskavā. Viņa vadības laikā, no 1913./14. mācību gada, studijas ilga četrus gadus. Tiesa,
studijas nenorisa pēc stingras kursu sistēmas
un bija arī tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ studēja krietni ilgāk. Par studijām bija jāmaksā,
un sākuma gados senākajā Baltijas valstu
tehniskajā augstskolā latviešu bija maz. Tas
pats sakāms par mācībspēkiem. No minētajiem sešiem dekāniem, tikai vienam —
K. A. Līventālam — bija latviska izcelsme:
tēvs latvietis, bet māte vāciete.
Augstskolā liela vērība tika pievērsta valodām — bija jāapgūst krievu, angļu, franču
valoda, kā arī tirdzniecības korespondence
šajās valodās.11 Tā kā pirmajos gadu desmitos studijas bija vācu valodā, studenti to pārvaldīja, taču daļa studentu nāca no ebreju,
poļu, igauņu un citu tautību ģimenēm, kur
tika apgūtas citas, augstskolas studiju programmās neiekļautas valodas, kas noderēja
darbā. Daļu no absolventiem varam teju uzskatīt par poliglotiem, kas tirdzniecībā, ekonomikā ir ļoti svarīgi jebkuros laikos. Tā kā
par paraugu tika izvēlētas Eiropas augstskolas, studiju programmas bija aprobētas un to
rezultāts bija labi sagatavoti speciālisti.
1918. g. vasarā RPI daļēji reevakuēja,
bet lielākā daļa no materiāli tehniskās bāzes
palika Krievijā uz visiem laikiem un kalpoja
par pamatu Ivanovo-Vozņesenskas (Ivanovas)
Politehniskā institūta dibināšanai. 1918. g.
1. oktobrī, vācu okupācijas varas atbalstīts,
RPI atsāka darbu kā Baltijas Tehniskā augstkola ar vācu mācību valodu, bet, mainoties
politiskajai situācijai, 1919. g. 3. janvārī
darbību beidza. Tā vietā 1919. g. 8. februārī
darbu sāka padomju valdības veidotā Latvijas Augstskola, kas beidza darbību 1919. g.
22. maijā, kad padomju vara krita. Padomju Latvijas Augstskolā tika slēgta Komercijas
nodaļa, tās vietā izveidojot Sociālekonomiskos kursus. Ar Latvijas valdības rīkojumu
1919. g. 3. augustā RPI tika slēgts, bet
1919. g. septembrī darbu sāka Latvijas

Augstskola, vēlākā Latvijas Universitāte, kur
tika sagatavoti nākamie tautsaimnieki.12

Nepilna pusgadsimta laikā —
1036 absolventi

Komercijas (Tirdzniecības) nodaļa nepārtraukti darbojās 50 gadus — no 1868. g.
rudens līdz 1919. g. 3. janvārim. Pirmie trīs
studenti sāka studēt 1868. g. rudenī, taču
tikai viens no viņiem augstskolu absolvēja
ar nelielu kavēšanos — 1873. gadā. Pirmais absolvents diplomu saņēma 1871. g.,
viņš sāka studēt 1869. gadā. Tas bija Rīgas
tirgotāja dēls Ādolfs Kempfe (A. Kämpff,
1850–?), kurš studijas pabeidza paredzētajā
laikā — divos studiju gados. Jau 1871. gadā
viņš nodibināja savu uzņēmumu, bet 1882.
gadā sāka strādāt radinieka F. A. Kempfes
krāsns podiņu fabrikā, kuru vadīja šīs pašas
nodaļas 1873. g. absolvents Konstantins
Kempfe (C. Kaempffe, 1852–1897), arī
tirgotāja dēls.13 Tolaik krāsnis bija vairumā
māju, tāpēc arī pirmā absolventa laikabiedrs,
kādreizējais students Johans Celms (J. Zelm,
1856–1910), kurš studijas sāka 1876. g.
un tās nepabeidza, bija viens no īpašniekiem
firmā “Zelm&Boehm”, kas arī ražoja krāšņu
podiņus un citus būvmateriālus.
Starp citu, Rīgas Politehnikuma absolventu vārdi tika publicēti vietējā presē.14
Absolventu skaits turpmākajos gados
pieauga, un kopumā Komercijas nodaļa bija
viena no lielākajām absolventu skaita ziņā —
to no 1871. līdz 1919. g. absolvēja 1036 vīrieši (sievietes toreizējās Krievijas augstskolās
neuzņēma). RPI tikai pēc 1917. g. Februāra
revolūcijas, sākot ar septembri, studijas uzsāka pirmās sievietes, tostarp dažas studentes bija arī Komercijas nodaļā, taču sakarā
ar augstskolas slēgšanu viņas to nebeidza.
Statistika liecina, ka 1879./80. mācību
gadā augstskolai bijis tikai viens absolvents
Inženieru nodaļā, bet Tirdzniecības nodaļā
absolventu nebija (1. tab.). Šāda situācija izveidojās sakarā ar 1879. g. novembrī apstiprināto eksāmenu kārtību — tikai pēc sekmīgi
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nokārtotiem mutiskajiem pārbaudījumiem
tika doti uzdevumi diplomdarbiem. Pirms
tam bija cita kārtība — pēc diplomdarba
iesniegšanas bija jānokārto vairāki eksāmeni laikā no 1. līdz 15. jūnijam. Tā bija liela
slodze studentiem, un daudzi pārbaudījumus
nespēja nokārtot. Jaunie noteikumi paredzēja, ka diplomdarbs jāiesniedz līdz 15. decembrim.15
Diplomdarbu tēmas apstiprināja mācībspēku izveidota komisija, un tēmas bija dažādas. Piemēram, 1891./92. mācību gadā studenti rakstīja diplomdarbus par 11 tēmām16
(banku attīstība, izgudrojumu un atklājumu
patenti, Krievijas dzelzceļu attīstības apskats,
dārgmetālu ražošana, vērtspapīru tirdzniecības organizācija Londonas biržā, maizes
tirdzniecības attīstība Krievijā u.c.). Daudzas
tēmas bija saistītas ar Krievijas un Vācijas
ekonomiku, saimniecisko darbību. Izvēli noteica mācību valoda, kā arī tas, ka daļa mācībspēku bija krievi, vācieši vai vācbaltieši.
Taču bija arī diplomdarbi, kas nesaistījās ar
Eiropu, piemēram, 1896./97. māc. gadā par
valūtas svārstībām Indijā, kā arī par problēmu, kas aktuāla arī mūsdienās Latvijā — par
un pret progresīvo ienākuma nodokli .17
Ne visi izturēja diplompārbaudījumus,
par ko liecina izsniegto diplomu skaits, piemēram, 1891./92. māc. g. diplomus saņēma
astoņi, no tiem seši — ar uzslavu.18 Tikai tie,
kuriem atzīmes nebija zemākas par 4 un 519,
saņēma diplomus ar uzslavu, viņi uz visiem
laikiem tika atsvabināti no rekrūšu pienākumiem un no miesas soda, atbrīvoti no galvas
naudas, turklāt apgādāti ar beztermiņa pasi.
Tas attiecās arī uz ebrejiem, kuriem bija tādas pašas tiesības. Izņēmums gadījās 1879.
g., kad Rīgas tirdzniecības valde nedeva atļauju darboties tirdzniecībā kādam ebreju
absolventam, kurš nebija vietējais iedzīvotājs. Atteikumu pamatoja šādi: jūdu ticības
personai atļauju dotu, ja viņš būtu beidzis
kādu universitāti vai Pēterburgas Tehnoloģisko institūtu. Palīdzīgu roku absolventam sniedza gan augstskolas padome, gan arī Rīgas
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Politehnikuma kurators, 1880. g. panākot viņa tiesību atzīšanu.20 Jāpiebilst, ka
Rīgā studēja daudz poļu un ebreju, jo Rīgas
Politehnikumā un vēlāk Rīgas Politehniskajā institūtā nebija noteikta procentu norma
(numerus clausus) nedz Mozus ticīgo, nedz
katoļticīgo studentu uzņemšanai, kā tas tolaik
bija citās Krievijas augstākajās mācību iestādēs. Pēc Rīgas Politehnikuma reorganizācijas
labākie studenti saņēma 1. šķiras, pārējie —
2. šķiras diplomus. Faktiski visi Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā intitūta absolventi neatkarīgi no specialitātes bija inženieri.
Pirms diplomdarba bija jākārto mutiskais
eksāmens specialitātē. Gala pārbaudījumus
drīkstēja kārtot tikai vienu reizi un ne ātrāk
kā pēc gada. Studentu atbirums bija liels jau
studiju laikā, bija arī tādi, kuri studēja visai
ilgi. Piemēram, žurnālists un pedagogs Jānis
Leijava studijas iesāka 1904. g., bet 2. šķiras
komercijas kandidāta diplomu saņēma vien
1917. gadā. Viņš studēja ar pārtraukumiem,
studijas bija jāpārtrauc arī sakarā ar 1905. g.
revolūciju, kad institūts uz laiku bija slēgts,
un Pirmā pasaules kara laikā.21
Absolventu skaits dažādos gados bija visai atšķirīgs (1. tab.).
Absolventi bija cēlušies no dažādām toreizējās Krievijas impērijas guberņām, jo Rīgas
Politehnikums, vēlāk Rīgas Politehniskais institūts bija ar labu slavu un tā absolventiem
bezdarbs nedraudēja. Studēja arī vietējie jaunieši, sākumā maz latviešu, jo ne katra ģimene varēja par studijām samaksāt, kā arī
no tagadējās Igaunijas, Lietuvas un Polijas
teritorijas. Piemēram, no 14 jaunajiem studentiem Tirdzniecības nodaļas studentiem
1871./72. māc. gadā pieci bija no Rīgas,
viens no Baltijas un astoņi no citām Krievijas
guberņām.23 1892./93. māc. gadā no 144
jaunuzņemtajiem nodaļas studentiem 28 bija
rīdzinieki, no Baltijas guberņām — 32, no
citām Krievija guberņām — 77, kā arī septiņi ārzemnieki (Krievijas impērijā, arī tagadējās Latvijas teritorijā dzīvojošo ārzemnieku
dēli).24
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1. tab.
Tirdzniecības/Komercijas nodaļas absolventu skaits (1871–1919)22
Mācību
gads

Absolventu
skaits

Mācību
gads

Absolventu
skaits

Mācību
gads

Absolventu
skaits

1870/71

1

1887/88

14

1904/05

47

1871/72

3

1888/89

11

1905/06

21

1872/73

5

1889/90

13

1906/07

21

1873/74

6

1890/91

10

1907/08

20

1874/75

4

1891/92

8

1908/09

33

1875/76

9

1892/93

15

1909/10

36

1876/77

11

1893/94

13

1910/11

45

1877/78

19

1894/95

18

1911/12

23

1878/79

13

1895/96

17

1912/13

40

1879/80

-

1896/97

37

1913/14

46

1880/81

13

1897/98

27

1914/15

26

1881/82

15

1898/99

21

1915/16

27

1882/83

20

1899/1900

52

1916/17

20

1883/84

19

1900/01

35

1917/18

26

1884/85

18

1901/02

30

1918/19

3

1885/86

10

1902/03

33

Kopā:

1036

1886/87

13

1903/04

69

Rodas vēlme uzzināt, cik daudz bija latviešu studentu vai absolventu, taču atbildi uz
šo jautājumu grūti sniegt. Reģistrējot studentus, dokumentos tolaik uzrādīja vien studentu
reliģisko piederību, un šī statistika ir saglabājusies, sākot ar 1882./83. māc. gadu. Latviešu studenti piederēja gan pie luterāņiem, gan
pie katoļiem, baptistiem, pareizticīgajiem,
tāpēc par viņu izcelsmi tolaik varēja spriest
vien pēc uzvārdiem, kā arī pēc pašu izteikumiem un darbības nacionālās organizācijās.
Piemēram, latvieši nodibināja divas studentu
korporācijas — “Seloniju” (1880) un “Talaviju” (1900). Par tiem absolventiem, kas pēc
Latvijas Republikas nodibināšanas dzīvoja
Latvijā, šādas ziņas gan varētu sameklēt, jo

dokumentos, piemēram, pasēs, rakstīja tautību, nevis ticību. Par nodaļas studentiem
un absolventiem šāds pētījums nav veikts.
Zināms vien, ka kopumā latviešu bija apmēram pieci procenti no studentu kopskaita.25

Absolventu spēks — sagatavotībā
un amatu dažādībā

Kaut gan studijas Tirdzniecības/Komercijas nodaļā bija visīsākās, studenti 19. gs.
2. pusē un 20. gs. sākumā ieguva zināšanas ne tikai savā specialitātē un varēja atrast darbu un būt noderīgi ļoti dažādās
jomās, kuras ne vienmēr bija saistītas ar
tirdzniecību, ekonomiku. Nākamie inženieri
līdzās ekonomikas un tirdzniecības zinībām,
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svešvalodām apguva tirdzniecības, vekseļu
un jūras tiesības, prečzinību, ķīmijas tehnoloģiju, fiziku, elementāro mehāniku, mašīnmācību.26 Lai neizbrīna fakts, ka ne visi strādāja
atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, jo augstskola
dod pamatzināšanas, ceļamaizi iesākumam,
pārējais — katra paša ziņā. No 1036 absolventiem desmit Rietumeiropas augstskolās
un viens Latvijas Universitātē (J. Kārkliņš)
(1 % no absolventu kopskaita) ieguvuši doktora grādu (2. tab.). Teju puse no viņiem Latvijā gan nav strādājuši.
Starp absolventiem ir Latvijas valsts veidotāji un politiķi, kuru vārdi ierakstīti Latvijas vēsturē un, sagaidot Latvijas Republikas
simtgadi, ir īpaši godināmi. Viens no tādiem
ir latviešu sabiedriskais darbinieks un publicists, Komercijas nodaļas 1904. gada absolvents Vilis Olavs (1867–1917), kurš Latvijas

Republikas proklamēšanu nepiedzīvoja un
kura 150. dzimšanas diena šogad tika atzīmēta Rīgas Latviešu biedrībā. Viņš bija viens
no Rīgas Politehniskā institūta otrās latviešu
studentu korporācijas “Talavija” dibinātājiem
(1900) un tās garīgais vadonis.28 Pēc RPI
absolvēšanas viņš nodibināja latvisku tirdzniecības skolu sievietēm, kas vēlāk ieguva
komercskolas nosaukumu un sekmīgi darbojās, neskatoties uz pārkrievošanas procesiem. Tā pastāvēja līdz 1940. gadam, kad to
reorganizēja, jo padomju vara slēdza privātās
mācību iestādes. Pirmā pasaules kara laikā
V. Olavs kļuva par Latviešu bēgļu Centrālkomitejas priekšsēdētāju un “rūpējās par
simtiem tūkstošiem latviešu bēgļu iztiku,
saturēšanu Krievijas plašumos, latvietības
uzturēšanu, pārstāvību pret varas iestādēm
un faktiski kļuva latviešu priekšparlaments,

2. tab.
Komercijas nodaļas absolventi — zinātņu doktori hronoloģiskā secībā27
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Nr.
Vārds, uzvārds, dzīves dati
p. k.

Nodaļas
absolvēšanas
gads

Universitāte,
Doktora grāda
kurā ieguvis
iegūšanas gads
doktora grādu

1.

Eižens Panders (1854–1893?)

1877

?

(1881), Dr. phil.

2.

Rihards Meklers (1860–?)

1882

Leipcigas

1886, Dr. phil.

3.

Gustavs Leopolds Sodovskis
(1860–1945)

1886

Tībingenes

1895, Dr. sc. pol.

4.

Leons Berkholcs (1878–1938)

1899

Strasburgas

1901, Dr. oec.

5.

Aleksandrs Bursians (1876–?)

1899

Jēnas

1909, Dr. phil.

6.

Frīdrihs Munters (1881–1939)

1900

Minhenes?

1921, Dr. phil.

7.

Alfreds Rugals (1879–?)

1901

Bernes

1909, Dr. phil.

8.

Jānis Kārkliņš (1877–1955)

1907

Latvijas

1936, Dr. oec.

9.

Pēteris Hauptmans (1880–?)

1909

Cīrihes

1913, Dr. oec.

10.

Vilhelms Klumbergs (1886–
1942)

1910

Cīrihes

1914, Dr. oec.
publ.

11.

Arturs Ļūļe (1882–1941)

1912

Čikāgas
Juridiskā
augstskola

1928, Dr. iur.
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kur nobrieda 18. novembra idejas”29. Žurnālists Felikss Krusa (1897–1967), kurš ir
studējis arī arhitektūru, nosaucis V. Olavu par
“Latvijas namdari”, veltot viņam biogrāfisku
apceri.30 Tās otrais izdevums iznācis grāmatu namā “Valters un Rapa” un tā mājaslapā
V. Olavs nodēvēts pat latviešu Mozu.31 Bet
minētā grāmatu nama pirmsākumi saistās
ar Jāni Rapu (1885–1941) — latviešu grāmatu izdevēju, Komercijas nodaļas 1911. g.
absolventu. Bez tam J. Rapa 20. gs.
20. un 30. gados bija Latvijas Grāmatizdevēju un tirgotāju biedrības priekšsēdētājs,
kā arī darbojās studentu korporācijā “Talavija”. Vēl viens talavs un 1911. g. absolvents
ir pazīstams kā Latvijas Republikas pirmais
ārlietu ministrs un otrais Latvijas Republikas
Ministru prezidents — Zigfrīds Anna Meierovics (1887–1925). 1910. g., vēl būdams
students, svinot “Talavijas” desmitgadi, viņš
kā viens no goda prezidija locekļiem uzaicināja nodziedāt “Dievs, svētī Latviju.”32 Vēlāk
šis Baumaņu Kārļa darbs kļuva par Latvijas
Republikas valsts himnu. Tās autors nāca no
hernhūtiskās Vidzemes, kur, kopā sanākot,
cieņā bija dziedāšana, nevis alkohols. Līdzīgi bija studentu korporācijā “Talavija”, kas
augstu novērtēja atturību un ar to atšķīrās no
citām studentu korporācijām, kurās šo jautājumu neizcēla kā vienu no būtiskākajiem.
Viļa Olava iela Rīgā, Mežaparkā, Zigfrīda
Annas Meierovica bulvāris Rīgā un prospekts
Jūrmalā liecina, ka šo personību devums
Latvijai ir būtisks un nav aizmirsts. Viņu
laikabiedrs, arī 1911. gada absolvents Oto
Nonācs (1880–1942) pazīstams kā skolotājs, žurnālists un sabiedriskais darbinieks.
O. Nonācs bija Latviešu Nacionālās padomes
dibinātājs (1917). Padome jau pirmajā sesijā pieņēma deklarāciju par autonomas Latvijas valsts izveidošanu. Tās ārlietu nodaļu
vadīja Z. A. Meierovics. O. Nonācs piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas aktā
1918. g. 18. novembrī,33 bija 1. un 2. Saeimas deputāts, sarakstījis vairākas grāmatas. 1939. g. O. Nonāca vadībā iznāca

“Latviešu-Igauņu Biedrības Mēnešraksts”.
Viņš darbojās Latviešu–igauņu biedrības valdē un bija arī tās priekšsēdētājs.34 Iespējams,
ka cieņa pret kaimiņtautu igauņiem O. Nonācam radās studiju laikā, jo RPI studēja neliels
skaits igauņu, tostarp viņa studiju biedri un
1911. g. absolventi: vēlākais Igaunijas
prezidents Juhans Kuks (1885–1942) un
Igaunijas parlamenta deputāts Johans Sih
vers (1882–1942). O. Nonācs, J. Kuks un
J. Sihvers gāja bojā izsūtījumā padomju varas
represijās.
Ar iepriekšminēto absolventu biogrāfijām
sasaucas Jāņa Vesmaņa (1878–1942) dzīve — tikpat traģisks bija viņa mūža noslēgums, bet jaunajā Latvijas Republikā viņš
vadīja Starpresoru komisiju rēķinu kārtošanai ar Igauniju, 1920. g. viņam uzticēja vadīt miera sarunas ar Krieviju un 11. augustā
viņš Rīgā parakstīja Latvijas–Krievijas miera
līgumu.35 Jau 1920. g. septembrī J. Vesmanis kļuva par pirmo Latvijas sūtni Krievijas
PFSR, vēlāk strādāja par valdības pārstāvi
Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas norēķināšanās komisijās, kā arī Baltijas valstu un
Krievijas ekonomiskajā birojā (1922–1923),
bija 1. Saeimas deputāts (1922–1925).
Latvijas satiksmes ministra postenī strādājis Ādolfs Kuršinskis (1882 –1933). Latvijas finanšu ministra postenī pabijuši divi
absolventi: Ringolds Kalnings (1873–1940)
par ministru strādāja divās valdībās (1921–
22, 1924)36 un iegājis vēsturē kā taupības
pasākumu īstenotājs, nacionālās valūtas —
lata — ieviesējs. 1928. g. martā ministra
amatu uzticēja Robertam Liepiņam (1890–
1978). Lai gan viņš ministra amatā sabija
vien līdz novembrim, viņa vadībā tika apstiprināti jauni muitas tarifi, pieņemts likums
par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai.
Diemžēl ne visi R. Liepiņa parakstītie dokumenti veicināja Latvijas izaugsmi un labklājību. Vēsturē iegājis “sērkociņu skandāls”,
proti, 1928. g. 7. jūnijā tika parakstīts līgums ar zviedru firmu “Svenska Tändsticks
Aktiebolaget“ par kopējas akciju sabiedrības
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dibināšanu. Kontrahenti aizdeva Latvijai sešus miljonus dolāru, taču pārņēma savā rīcībā visas četras Latvijas sērkociņu fabrikas un
sešas sērkociņu stiebriņu fabrikas. Latvija apņēmās 35 (!) gadu laikā neizsniegt koncesijas
jaunu fabriku iekārtošanai minētajās nozarēs.
Latvijā ražotie sērkociņi sekmīgi konkurēja ar
ārzemju firmām, bija lētāki un labāki. Noslēgtais līgums Latvijai nebija izdevīgs, tika
pat apgalvots, ka notikusi kukuļdošana.37
Līgumu vēl pirms tā pieņemšanas kritizēja
LU docents Kārlis Dišlers (1878–1954),38
vēlāk arī Saeimas deputāts, pazīstamais LU
ekonomikas profesors Kārlis Balodis (1864–
1931). Bijušais finanšu ministrs R. Liepiņš
pazīstams arī kā Rīgas pilsētas galva (1936–
1940).Tur viņa vietnieki bija nodaļas absolventi Aleksandrs Kacens (1885–1949) un
no 1938. gada maija — Arturs Ļūļe (1882–
1941).39 A. Ļūļe bija pirmais Latvijas Republikas konsuls (1922–1925) un ģenerālkonsuls (1925–1936) Ņujorkā. Cits absolvents,
Paulis Lejiņš, bija Liepājas pilsētas (1918)
un visu četru Saeimu loceklis.
Daļa absolventu atrada darbu dažādos,
tostarp ģimenes uzņēmumos, vai dibināja
tos paši. Tā Alberts Grīnups 20. gs. sākumā
Rīgā izveidoja savu alus darītavu. 20. gs. 30.
gados Leo Berkholcs vadīja firmu “Leo Berkholcs”. Viņam piederēja krogs, kas darbojās
ģimenes uzņēmuma — viesnīcas “Bellevue”
pagrabā. Aleksandrs Asriancs bija auto-moto
piederumu veikala īpašnieks. Latviešiem mazāk pazīstams ir ebreju uzņēmējs Maks Klač
ko (1863–1926). Būdams students, viņš
1886. g. sāka “uzņēmējdarbību”, pasniedzot
tirdzniecības zinātņu privātstundas pieaugušajiem. Viņa skolēni pateicības vēstules par
iegūtajām zināšanām rakstīja no Bāzeles,
Bernes, Prāgas, Rīgas, Vīnes.40 1898. g. viņš
atvēra savu stenotipijas skolu un rakstāmmašīnu tirgotavu, ar savu stendu piedalījās
Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē. 20. gs. sākumā M. Klačko izpelnījās atzinību pasaulē
kā izgudrotājs — viņš radīja rakstāmmašīnu,
ar kuru varēja rakstīt vairākās valodās, kas
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mūsdienu datorizētajā pasaulē ir ikdiena. Toreiz rakstāmmašīnas bija paredzētas vienas
vai dažu līdzīgu valodu tekstu rakstīšanai.
M. Klačko bija apguvis vairākas valodas,
arī starptautisko mākslīgi radīto esperanto.
Viņam piederēja patenti arī dažiem citiem
izgudrojumiem, kas bija saistīti ar veikalvedību, grāmatvedību un kantoru darbību.41
1907. g. izstādē Rostovā viņa izgudrojumi
tika novērtēti ar vienu zelta un divām sudraba
medaļām, bet 1908. g. pasaules izstādē Briselē viņš ieguva Grand Prix. 20. gs. 30. gados nodokļu biroju īpašnieki Rīgā bija Ernsts
Kānels un Augusts Vinters, vēl citi strādāja
par grāmatvežiem — Pauls Lazdiņš Slokas
cementa fabrikā, Bernhards Tilts — Jelgavas
Komercbankā un Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības bankā Rīgā, Eduards Puriņš —
centrālajā sabiedrībā “Konzums” un fabrikā
“VEF”, Kārlis Zvingevičs — Latvijas amatnieku krājaizdevu kasē, Alberts Grīnups — baznīcas virsvaldē.
19. gs. 70. gados Rīgas Komercbankā strādāja Vilhelms Zeibots, 20. gs. sākumā Fjodors Cukerzuks tika pieņemts darbā
par korespondentu Krievijas Āzijas bankā,
Ernests Baltais saistīja savu dzīvi ar Latvijas bankas Daugavpils un Cēsu nodaļām
un Union banku Rīgā. Latvijas bankas padomes priekšsēdētāji bija R. Kalnings un
J. Vesmanis. Latvijas hipotēku bankā strādāja
Ā. Kuršinskis. Šādus piemērus varētu minēt
vēl daudzus. Tirdzniecības/Komercijas nodaļas absolventiem darbošanās ar naudu un
dažādu uzņēmumu pārvaldīšana ir pašsaprotama lieta. Taču ir bijuši arī citi amati, profesijas, kurās veiksmīgi darbojušies diplomētie
inženieri.
Ir apzināti ap 120 absolventu, kuri strādājuši dažādās mācību iestādēs. Tas ir aptuveni 12 procenti. Vairāki pirms studijām RPI
bija ieguvuši pedagoģisko izglītību — Kārlis
Zvingevičs absolvēja Baltijas skolotāju semināru (1894), Jānis Kārkliņš — Valmieras
skolotāju semināru (1897), Oto Nonācs —
Valkas skolotāju semināru (1900). Daži pēc
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studijām nokārtoja pārbaudījumus un ieguva,
piemēram, valodu skolotāja tiesības (Sokrats
Novickis, Kārlis Aleksandrs Skuje u. c.), Jānis
Miķelsons 1913. g. nokārtoja pārbaudījumu
Krievijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas mācību nodaļā, iegūstot speciālpriekšmetu skolotāja tiesības visās komercmācību
iestādēs.42 Daži skolotāji mācīja visai atšķirīgus un ar tirdzniecību maz saistītus mācību priekšmetus. Piemēram, Felikss Martens
līdzās tirdzniecības priekšmetiem skolēniem
mācījis dziedāšanu, matemātiku, vācu valodu, vingrošanu, zīmēšanu un arī viņa darbavietas bijušas dažādās vietās — Jelgavā,
Rīgā, Lubānā.43 Latvijā pedagoģisko darbu
strādājuši vairāki desmiti nodaļas absolventu. Viņu pedagoģiskā darbība ir bijusi gan
visai īsu brīdi (Z. A. Meierovics, J. Vesmanis
u. c.), gan tam veltīts viss darba mūžs
(J. Spera, J. Stiprais u. c.).
Starp absolventiem ir augstskolu pedagogi — Vilhelms Zeibots strādāja Rīgas
Politehnikumā par lektoru grāmatvedībā
(1876–1881), Ivans Labutins bija Ķīmijas
izmēģinājumu stacijas asistents (1878–
1879), Ernsts Birkhāns 1900. g. kļuva par
docentu tirdzniecības zinātnēs, vēlāk LU par
profesoru un 1932. g. viņam tika piešķirts
LU goda doktora grāds ekonomikā. Turklāt
pedagoģiskais darbs netraucēja viņam tirgotāju aprindās piedalīties ar priekšlasījumiem
un sniegt ierosinājumus. E. Birkhāns bijis arī
direktors rīkotājs Tirdzniecības-rūpniecības
bankā un Saeimas deputāts.44 Viņš kopā ar
absolventiem Frīdrihu Brēdermani, Robertu
Baltgaili, Jāni Kārkliņu piedalījās LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes
organizēšanā. E. Birkhāns kā Krievijas Tautas
apgaismošanas ministrijas stipendiāts bija
studējis Rietumeiropā — klausījies lekcijas
Leipcigas Universitātē un Leipcigas Tirdzniecības augstskolā, iepazinies ar tirdzniecības
institūtu darbību Antverpenē, Parīzē, Prāgā,
Venēcijā, Vīnē, Ženēvā, jo viņam tika dots
uzdevums — iepazīties ar augstāko komercizglītību dažādās valstīs,45 lai varētu to piere-

dzi izmantot toreizejā Krievijā, arī Rīgā. Daži
no absolventiem darbojās RPI reorganizācijas komitejā, kas veidoja Latvijas Augstskolu
(no 1923. g. — LU) — Roberts Baltgailis,
Frīdrihs Brēdermanis, Antons Launags.46 LU
līdzās E. Birkhānam pie banku politikas un
tirdzniecības rēķināšanas katedrām strādāja
docents, vēlāk ārkārtas profesors, prorektors
Vilis Vītols, par lektoriem — Leopolds Bernšteins, Emīls Krieviņš, Pauls Lazdiņš, Jānis
Stiprais, Arturs Šprings, par instruktoru grāmatvedībā — Bernhards Tilts. Latvijas Tautas
universitātē pedagogu sarakstos rodami Jūlija
Baltiņa un A. Špringa vārdi.
Herdera institūtā Rīgā (1921–1939), kas
bija privāta mācību iestāde un augstskolas
tiesības ieguva 1927. g., par mācībspēku
rūpniecības politikā, Amerikas tautsaimniecības lietās, banku un biržu lietās, kā arī par
rektoru (1921 (1927) –1939) strādāja Vilhelms Klumbergs.47
Vairāku inženieru mūžs saistīts ar komercskolām — Ādolfs Kuršinskis bija direktors Liepājas komercskolā pirms Pirmā
pasaules kara, pēc Latvijas Republikas nodibināšanas Liepājā bija Valsts komercskola, kurā par inspektoru un direktoru strādāja
Augusts Šneiders, bet par skolotāju — Jānis
Sleikšs. Tukuma pilsētas komercskolu vadīja
J. Stiprais, ar Ventspils komercskolu saistīts
Jura Fridriha Grīnvalda mūžs. Mironova komercskolas Rīgā skolotāju sarakstos rodams
J. Vesmaņa vārds, Kuldīgas komercskolā
mācījis Folrāds Alberts Stepe, A. Saharova vīriešu komercskolā Daugavpilī — Aleksandrs Asrijancs (arī Asriancs), Rīgas Valsts
komercskolā — Ernests Baltais. V. Olava komercskolā Rīgā pedagoģisko darbu strādājuši
Ernests Birkhāns, Aleksandrs Blūmentāls,
Z. A. Meierovics, Jēkabs Šteinbriks u. c., bet
tās direktors bijis J. Stiprais (1934–1935).48
Liepājas Valsts tehnikumā par skolotājiem
bija Eduards Kreicmanis un Juris Role, par
inspektoru — Augusts Šneiders.49 Jēkabs
Bernsons Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem mācīja vācu valodu un grāmatvedību.
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raksti
Rīgas jūrskolā par skolotājiem strādājuši Gustavs Bīncs, Ēriks Breikšs, Felikss Martens,
bet ebreju pedagoģiskajos kursos lektors bija
Žanno Bergmanis.
Savu privātskolu Rīgā dibināja un uzturēja Gustavs Bīncs, kurš pēc RPI absolvēšanas (1906) nokārtoja eksāmenu franču
valodā pie Dižonas universitātes Francijā
(1913), iegūdams tiesības mācīt franču valodu. Turklāt viņš ieguva mājskolotāja (1913)
un vācu valodas skolotāja tiesības (1915).
Ieguvis pieredzi darbā ar skolēniem, G. Bīncs
1915. g. nodibināja privātu zēnu krievu pamatskolu un vidusskolu, kas darbojās līdz
1925. g., pēc tam viņš mainīja skolas nosaukumu, jo tā bija paredzēta ebreju tautības bērniem un pastāvēja līdz 1928. gadam.
G. Bīncs bija vācbaltietis un vairākus gadus
savu spēku veltīja Rīgas vācu skolām, bet
1939. g. repatriējās uz Vāciju.50 Kāds cits
vācbaltietis — Gustavs Leopolds Sodovskis
nodibināja privātos Frēbeļa kursus (1927)
ar krievu mācību valodu, kuros tika gatavoti
darbinieki bērnudārziem.51
Tirdzniecības zinātņu speciālisti bija direktori vidusskolās un ģimnāzijās — Jānis
Stiprais Valkas vidusskolā (1918–1920)
un 1. Rīgas pilsētas vidusskolā/ģimnāzijā
(1922–1934), Ernests Nagobads — Rīgas
pilsētas 2. ģimnāzijā (1930–1944).
Divdesmitā gadsimta sākumā pilsētās tika
dibinātas tirdzniecības skolas. Pirmā šāda
latviešu mācību iestāde tagadējās Latvijas
teritorijā bija Jēkabpils pilsētas tirdzniecības
skola (1904), kuras skolotājs (1908–1909)
un inspektors (1909–1917) bija J. Kārkliņš,
vēlākais LU profesors. Turpat par skolotāju
strādāja bijušais “politehniķis” Bernhards
Kalniņš, kurš ir bijis arī inspektors Bauskas
tirdzniecības skolā. J. Ošiņa tirdzniecības
skolā Daugavpilī skolotājs bija A.Asrijancs,
ar Alkšņa privāto tirdzniecības skolu un Valmieras izglītības biedrības tirzniecības skolu
saistīta Pētera Ruņģa, bet ar Rīgas pilsētas
tirdzniecības skolu — Nikolaja Zablocka pedagoģiskā darbība. Vienā rakstā visas skolas,
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protams, uzskaitīt nav iespējams, tāpat arī
skolotājus...
Absolventu pedagoģiskā darbība saistījās arī ar mācību grāmatu sastādīšanu. To ir
daudz un ne vienam vien absolventam — vairākas. Lai minam vien dažas: K. Zvingeviča
“Pamatmācības tautsaimniecībā” (1907);
J. Stiprā “Tirdzniecības un rūpniecības veikalvedība: komercskolas kurss” (1936),
“Tirdzniecības vēstuļu metodika” (1937);
A. Šneidera “Īsa politiskās ekonomijas vēsture” (1932); E. Birkhāna “Tautsaimniecības politika” trīs sējumos (1936, 1939,
1940); E. Kreicmaņa “Vispārējā saimniecības ģeogrāfija” divos sējumos (1931–1932);
V. Vītola “Tirdznieciskie rēķini” (1928);
G. L. Sodovska “Höhere kommerzielle
Bildung“(Augstākā komercizglītība, 1911) u. c.
Savukārt Jānis Sleikšs 1935. g. kļuva par
Izglītības ministrijas mācību līdzekļu nodaļas
vadītāju.52 Vēl citi absolventi darbojušies žurnālistikā, bijuši tulkotāji.
Finanšu ministrijas žurnālā “Ekonomists”
(1920–1940) publicēts ne viens vien raksts
tautsaimniecībā un tā pirmais atbildīgais
redaktors bija V. Vītols, RPI 1907. g. absolvents, pēc tam, 1911. g. — absolvents
J. Rapa.53 Ilgus gadus tas bija vienīgais tautsaimniecības žurnāls Latvijā, taču latviešu
vēsturnieks Edgars Dunsdorfs skarbi izteicies,
ka ne vienmēr tur esot tikuši publicēti tautsaimniecībai veltīti raksti.54 Kritika skar laiku,
kad žurnāla atbildīgais redaktors bija Jānis
Bokalders — Maskavas Komercinstitūta absolvents, kurš studijas RPI pārtrauca 1905.
gada revolūcijas laikā.
Līdzās kritikai, kas galu galā liek katram
pārdomāt savu veikumu un cenšas kaut ko
uzlabot, Komercijas (Tirdzniecības) nodaļas
absolventi ir daudzreiz sumināti. Latvijas
Republikas augstāko militāro apbalvojumu
starpkaru laikā saņēma jau vairākkārt pieminētais Z. A. Meierovics. Par nopelniem Tēvijas
labā ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoti skolotājs, žurnālists, tautsaimnieks Jānis Stiprais
(1926), Ernests Nagobads (1933), grāmatu
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izdevējs J. Rapa (1927), skolotāji Jānis Spera (1932), Augusts Šneiders (1930), Nikolajs Zablockis (1932), E. Nagobads (1933),
tautsaimnieki un pedagogi, Latvijas Centrālās
padomes memoranda (1944) parakstītāji
J. Kārkliņš un V. Vītols. Apbalvošanai V. Vītolu
izvirzīja Finanšu ministrija, jo viņš strādāja ar
finanšu lietām, pateicoties viņam, ir izdevies
apturēt rubļa vērtības krišanu, daudz darīja
budžeta sabalansēšanā un līdzekļu radīšanā
valsts kasei. Turklāt V.Vītols bija piedalījies
Latvijas Brīvības cīņās, bermontiādes laikā
sargājis Rīgas tiltus.55
Daudzi absolventi strādāja ārpus tagadējās Latvijas teritorijas un arī viņu amati
bijuši visdažādākie, tāpēc varam droši teikt,
ka kādreizējie Rīgas studenti veicinājuši arī
Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Aizkaukāza, nedaudz arī Vācijas ekonomisko attīstību. Pēc augstskolas viņiem sākās nemitīgs
pašmācības un sevis pilnveidošanas process
un mūžizglītība, rezultātā kļūstot par labiem
speciālistiem ļoti atšķirīgās jomās.
Komercijas (Tirdzniecības) nodaļas darbībai ir turpinājums — vispirms tas bija Latvijas Universitātē (līdz 1923. g. — Latvijas
Augstskolā), kur tika turpinātas kādreizējā
tālu pasaulē pazīstamā RPI tradīcijas. Jaundibinātajā augstskolā strādāja liela daļa pirmās augstskolas mācībspēku un absolventu.
Atšķirībā no citām RPI tehniskajām nodaļām, kuras faktiski turpināja darbu tikai ar
citu izkārtni. Komercijas nodaļas pēctecība
nebija tik krasi izteikta. Mainījās pat nosaukums — ja citas nodaļas kā LU fakultātes
saglabāja savus agrākos nosaukumus, tad
Komercijas nodaļa nebija to skaitā. Tika veidota Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte, kurā strādāja arī daži “politehniķi”.
Kad teju pēc 40 gadiem, 1958. gadā, atkal
tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts,
speciālistus tautsaimniecībā turpināja gatavot LU, kuras nosaukums padomju laikā bija
Latvijas Valsts universitāte. 1966. g., gandrīz
simt gadus pēc pirmo ekonomistu ar augstāko izglītību sagatavošanas sākuma, pirmajā

Baltijas un Latvijas tehniskajā augstskolā —
RPI — atkal sāka gatavot inženierus ekonomikā.
Atskatoties uz paveikto, veiksmēm un
kļūmēm, jāsecina, ka Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta Komercijas
(Tirdzniecības) nodaļas 19. gs. otrās puses
un 20. gs. sākuma absolventi pildījuši savus
pienākumus dažādos amatos un viņiem bijusi
liela loma Latvijas banku darbībā, ekonomikā, pedagoģijā, politikā, rūpniecībā, tirdzniecībā un pat izdevējdarbībā. Tautai un valstij
nozīmīgas personības absolventu vidū rodamas teju katrā mācību gadā.
Vienpadsmit absolventi ieguva doktora
grādu, tostarp LU profesors J. Kārkliņš un
Herdera institūta Rīgā profesors un rektors
V. Klumbergs. Absolventi darbojās ne tikai
Latvijā, daļa no tiem, kuri starpkaru laikā šeit
dzīvoja, bija strādājuši dažādās Krievijas pilsētās un iestādēs. Ir tādi absolventi, kuri pildīja
daudzus un ļoti atšķirīgus amatus, piemēram,
J. Vesmanis bija skolotājs, grāmatvedis, Latvijas sūtnis Krievijā, viens no Latvijas–Krievijas miera līguma 1920. g. sagatavotājiem un
parakstītājiem. Tautsaimniecībai kā vienai no
universālām zinātnēm bija nepieciešami labi
sagatavoti speciālisti, kurus no 1868. g. gatavoja Rīgas Politehnikumā, vēlāk, no 1896. g.,
Rīgas Politehniskajā institūtā. Komercijas
(Tirdzniecības) nodaļas darbības turpinājums
bija un ir gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas
Tehniskajā universitātē, kuras pirmsākumi
meklējami Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā. 2018. g. varēsim atzīmēt
150 gadu jubileju augstākajai izglītībai ekonomikā, dēvētai arī par tautsaimniecību.
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Summary
Keywords: higher education in commerce, Riga Polytechnic Institute
National economy as any other sector needs good specialists. In 1868, the Department of
Trade at the Riga Polytechnic was founded which became in 1896 the Department of Commerce at the Riga Polytechnic Institute (RPI). This department which has its roots in the Riga
Polytechnic of 1868 has survived the transformation of the RPI into the University of Latvia in
1919, the revival of the RPI in 1958 and its transformation into the Riga Technical University
(RTU) in 1990. In 2018, we will celebrate 150 years of higher education in economy and
national economy. The successes of the Department of Commerce are reflected in the work of
its alumni and the positions which they acquired based on the education they obtained in Riga.
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In almost 50 years (1871–1919), 1036 students have finished their studies at the Department of Commerce. In the second half of the 19th century, they played an important role in the
economy, the banks, in industry, in politics and the commerce of Latvia. They were present in
pedagogy, in literature and wrote textbooks.
Among the alumni of almost every year you can find personalities who were important
for the People and the State of Latvia. Among them we have the ministers Ringolds Kalnings, Ādolfs Kuršinskis, Roberts Liepiņš, Zigfrīds Anna Meierovics, the editor Jānis Rapa, the
president of Estonia (1922–1923) Juhan Kukk, the professors of the Latvian University Jānis
Kārkliņš and Vilis Vītols, teachers, inspectors, and directors of different commerce schools,
professional schools and high schools (Gymnasien) in Latvia. Some founded private schools.
The civil servant and publicist Vilis Olavs founded a commerce school. The teacher Gustav Bienz founded primary schools and secondary schools. Gustav Leopold Sodoffsky founded Fröbel
courses. Others worked in private enterprises or founded private enterprises.
Eleven of the alumni prepared and defended a doctoral degree, among them the professor
at the University of Latvia Jānis Kārkliņš and the professor and rector of the Herder Institute
Wilhelm Klumberg. The alumni did not only work in Latvia but also abroad but the aim of this
article is to take notice of those who worked in Latvia and for the State of Latvia.
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Living on a Hillfort: Sacral Sites
around Dzirkaļi Hillfort
Juris Urtāns
urtans@lka.edu.lv
Keywords: Dzirkaļi Hillfort, sacral sites
I am a professional archaeologist working for more than 25 years in heritage protection
and teaching in universities. In 1996, following the post-Soviet rules and using compensation certificates I bought Dzirkaļi Hillfort (Latvia) in a very far and woody countryside. After
that I spent almost every weekend, especially in wintertime, at the hillfort cleaning bushes
and trees and considering about the site. The hillfort has not been excavated before. While
living at the hillfort it was interesting to notice the change of attitude of local people and the
accumulation of knowledge about the site without excavation.
At the first stage, the local municipality was not interested in giving over the hillfort to
somebody from the capital city. They argued that I was spending a lot of time abroad; therefore I would be able to sell the hillfort to some foreigner. Local legends tell that there are a
lot of treasures hidden in the hillfort, and the intention of the new owner of the site would
be to obtain these treasures. The hillfort is listed as the monument of culture, but only about
1/5 of local schoolchildren have visited it, although the school is situated only about 2 km
from the site. Later the authorities of the local municipality and local people discovered for
themselves that they have a really attractive site in their remote location.
Being at the hillfort for a long time in different seasons and in different times of the
day made it possible to obtain new knowledge about the site and its vicinity without using
any destroying methods, e.g., archaeological excavation. It was figured out that the defence
system of the hillfort was complicated. Close to the hillfort there were detected the cult hill,
an extended settlement, two cemeteries, a system of roads and paths, the site of a spring
with drinkable water, etc.
The hillfort step by step is becoming a well-known site for local people, and at present it
is involved in their everyday life. The knowledge obtained helps to introduce the site to the
general public and visitors, also from beyond the local municipality.

In 1996, following the post-Soviet law
and using the so-called compensation certificates, the author bought Dzirkaļi Hillfort.
Later some neighbouring territories also were
added to the same property. The author spent
a lot of time, especially in winter, at the hillfort removing bushes and trees and considering about the site. The hillfort has not been
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excavated before, i.e. there was no information about the chronology and there was almost no information concerning the sacral
sites or sacrality.
Being at the hillfort for a long time during
different seasons and in different times of the
day, and speaking with local people provided
new knowledge about the site and its vicinity

Living on a Hillfort: Sacral Sites around Dzirkaļi Hillfort

without the use of any destroying methods,
e.g., archaeological excavation. In the course
of time, a lot of different archaeological features were discovered like a big settlement,
ancient fields with stone heaps at the edges,
a system of old roads or holloways and paths
leading to the hillfort, burial sites, remains
of earthen houses, etc. The author has been
writing a diary about every visit to the hillfort. Excerpts from this diary have been published.1 Also some other more general considerations about the hillfort and its vicinity,
hillfort’s folklore and its place and role in the
existence of the wooden castle on the hillfort,
which was later destroyed, have been published or waiting for it.2
Dzirkaļi Hillfort is located in Central Latvia, about 160 km eastwards from Riga,
1.5 km SW of Kūkas railway station at the
railway route Riga — Rēzekne — Moscow.
The ancient fortification was established
on a side-branch of the plateau, sharply facing a marshy lowland. Northern hillside, facing this lowland, is additionally fortified by a
terrace. On the southern side where natural
boundaries are not so pronounced, the hill is
separated by a moat and a 1.5 m high rampart, the latter is separated from the plateau
by another moat (Fig. 1, 2). Now the hill is
overgrown with trees (Fig. 3). The earliest images from the beginning of the 1920s show
the hillfort only with small bushes. People remember that before the First World War the
plateau of the hillfort was used as a field, but
meadows close to the hillfort were used for
cutting grass and as pastures. During the last
100 years, the hillfort and its vicinity has totally overgrown with forest and bushes.
Archaeological excavations have been
conducted on the hillfort. Finds — mainly
pottery — in the black cultural layer allow
concluding that the hillfort and probably settlement in general goes back to end of I millenium BC — beginning of the 2nd millenium
AD.3 The hillfort is quite well known, and the
hillfort or the nearby Baznīcas kalns (a hill)

has been frequently described or mentioned
in literature,4 however, no broader assessment of the significance of Dzirkaļi Hillfort
has been offered yet.
The article is devoted to the sacral places
and sacral meanings of the local objects close
to the hillfort or in its close vicinity. Old folklore or, more precisely, separate fragments of
ancient folklore are still living in the memories of local people. One of the kinds of such
folklore is the view that the whole hillfort is
an ancient sacred site, inhabited by devils
and, to confirm it, the lightning is said always
to strike the hillfort. This fact is also connected with beliefs that great treasures have
been buried in the hillfort. These beliefs are
still confirmed by thresher hunter diggings on
the hillfort and illegal use of metal detectors
by unauthorised visitors. It is highly possible
that during the existence of the castle on the
hillfort, some sites might have been located
there, which could be associated with sacrality or cult, but this can be detected only by
archaeological excavations; folklore might
have hardly retained such evidence. It should
be noted that on nearby Asote Hillfort, which
has been extensively archaeologically investigated, several formations have been found
which were named by E. Šnore, leader of excavation, as offering sites.5
Next to the hillfort is a hill named
Baznīcas kalns or Baznīckalns (Church Hill)
(Fig. 1:2; Fig. 2:2; Fig. 3). This information about the place name was obtained on
28.08.1975 from Minna Kaļķis (b. 1909)
living in the Pilskalni farmstead next to the
hillfort. She had no explanation why the elevation bears this sacral name. A more widespread and more recent place name for this
elevation is Trumuļa kalns, but this name is
currently not understandable for people. Trumulis is a part of a threshing-machine or a
device that was used in agricultural works
up to the 1950s. It is quite possible that
the Church Hill was used for placing of a
threshing-machine during harvesting works.
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Fig. 1. Dzirkaļi Hillfort and its sites. 1 — Dzirkaļi Hillfort; 2 — Baznīckalns (Church Hill); 3 —
Site of Naudas avots (Money Spring)

5
4
1
3

2

Fig. 2. A bird-view of Dzirkaļi Hillfort.1 — Dzirkaļi Hillfort; 2 — Baznīckalns;
3 — site of Naudas avots; 4 — site of the new spring; 5 — ancient burial mound
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Fig. 3. Baznīckalns (in the foreground) and Dzirkaļi Hillfort (in the background)

In recent years, thanks to publications and
conversations with local people, the place
name Church Hill is being used again. Local legends testify that treasure had been
buried there. Zenta Blūmentāle (b. 1927)
from Priednieki told, on 29 June 2003, that
during a school excursion, together with the
teacher, they had dug and searched treasures, but had found nothing. A lot of such
dug-up places were found in Baznīckalns at
that time.6 Another earlier folklore record of
the 1920s (?) offers a hint that “there had
been a castle of a knight — robber on the
hillfort, but the king himself lived on this side
on a smaller hill”.7 It follows from the context of the legend that the king had lived on
Baznīckalns.
Church Hill is an artificially unelaborated,
loaf-shaped sandy hill overgrown with deciduous trees, situated immediately behind a

very narrow place quite close to the hillfort.
It rises 19 metres above the nearby swamp;
on other sides the hill is lower; it is the lowest (only 5 m) on the southern side. The top
of the hill, which is approximately 15–20 m
across, is slightly flat. It is about the same
height as the hillfort, or even higher. The
northern part of the hillfort plateau rises
16 m above the swamp; the southern part,
where the moat is situated, is 22 m high,
so at least a part of the hillfort plateau was
quite well visible from Church Hill. No visible artificial elaboration has been made with
exception of late pits for potato storage on
the slopes and perhaps treasure hunter pits
on the top of Church Hill. No cultural occupation can be detected. We can imagine
that in ancient times the wooden buildings
on the hillfort were very well visible from the
Church Hill. This is one of the peculiarities of
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Latvian hillforts, which is characteristic not
only for Dzirkaļi Hillfort, when close to the
hillfort there is another hill, which is higher
than the hillfort. Sometimes those hills bear
also some sacral meaning.
In Latvia there are a lot of examples,
when the site next to the hillfort bears the
place name in connection with some holiness, sacrality or mythology.8 Those sites, like
in Dzirkaļi can be attributed as an ancient
cult place next to the dwelling site, i.e. hillfort. In many cases those sites are named as
Church hills or Church sites, but there is no
information about any Christian background
of those sites. A well-known Church Hill with
archaeologically fixed remains of offering pits
dating back to 11–13th cent. without any evidence of the presence of a Christian church is
situated close to Strazde Hillfort in the western part of Latvia.9 It is highly possible that in
the case of Dzirkaļi Hillfort there was a place
for sacral purposes close to the hillfort. As a
rule, in such places there is no cultural occupation and only folklore or even a place name
like in Dzirkaļi records the sacral meaning of
the site. It is worth noting that not far from
Asote Hillfort, which is the nearest to Dzirkaļi
Hillfort, there is also a place, called Baznīcas
kalniņš (Church Hillock).10
Close to Dzirkaļi Hillfort, at the foot of
the hillfort and Church Hill, there was a
spring named Naudasavots (Money Spring)
(Fig. 1:3; Fig. 2:3). The spring was associated with many folk tales about a sunken barrel
with money and unsuccessful attempts of the
local people to get this money. Retrieving of
this money is connected with the mythological beliefs of offering a white bull.
The people from neighbouring homestead
Pilskalni (Hillfort), who have no well in their
property, used the spring as a well up to the
1960s. Then forest draining took place close
to the hillfort and Money Spring ceased to
exist as a spring. The place where the Money
Spring used to be is known, and possibly
in the future there will be a good chance to
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carry out archaeological excavation. Notably,
the cultural occupation is also found close to
the previous spring place, which means that
the spring was situated between or close to
the settlement buildings.
This is one of the numerous characteristic
legends about Dzirkaļi Money Spring, which
was recorded as early as in the 1920s:
“Nearby the hillfort there is a spring,
around which a white bull was led, so that
money would rise. The bull was led around
once, and nothing followed. When the bull
was led for the second time, wolves appeared. When the bull was led for the third
time, they tried to take the bull. The bull
was not given, and money fell back into the
spring. A hoop fell off the barrel. The bull had
been borrowed from Ķunci.”11
Some other legends stress the name of the
spring Naudasavots and the white colour of
the bull — nothing happened when a bull with
three black hairs in its nostril was led around
the spring, so the bull was not entirely white.12
Theses are folktales, or their fragments,
that the local people keep in their minds up
to the present. Yet other legends have been
told about the spring, which testifies to the
valence of this place to attract folklore. Thus,
Minna Kaļķis (b. 1909) told that sometimes
a whirlwind spins at the spring. Astrīda
Straume (b. 1939), her daughter, in July
2003, told that before the Second World War
her grandmother had seen a small pig going
to the spring on the Christmas Eve. She had
followed the pig, but it had disappeared near
the spring, and then she figured out that the
pig was not a real animal, but a ghost leading
her to the spring.
Natural springs as a source of good drinking water were essential for the living community of every place. In Dzirkaļi case the
spring was situated close to the hillfort and
settlement, and the people used the water
every day. Thus, the importance of the spring
survived in folktales and obtained also some
sacral aspects — for example, the money,
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which belongs to the chthonic world, wolves
as the dogs of God taking the bull as the offering, the role of the white colour of the bull,
etc. The characteristic name and legends involving money, symbolism of colours, and the
bull as an animal of sacrifice are significant
in ancient beliefs and views.13 It is possible
to consider that the spring that was used by
many people for a long time was specially
elaborated for taking water. The remains of
elaboration like wooden constructions might
give background to the folklore of a wooden
barrel or chest in the spring.
The situation as it is in Dzirkaļi when next
to the hillfort there is a spring associated
with beliefs concerning money, is not unique
in Latvia. Now at least seven hillforts with a
Money Spring or a Money Pond close to the
hillfort are known in Latvia.14
It is interesting that after the Money
Spring had been exhausted the people from
the local farm started to use another spring
in a different place, but also close to the hillfort (Fig. 2:4). About 30 years ago, the new
place of this spring was elaborated as a well.
In more recent times, legends about ghosts
haunting this place have been told. It should
be noted that this place is situated next to the
cultural layer marking the hillfort settlement.
Fifteen years ago, there was no information about possible burial places close to the
hillfort. In the course of time, narratives were
obtained about a burial ground not far from
the hillfort to the west of the hillfort. Latter
two burial mounds were discovered to the
east from the hillfort (Fig. 2:5). In one case
this was clarified by the local narratives about
this place as ancient burial place. Archaeological excavation showed that the mound
was not used as an ordinary burial place, but
the artificial origin of the construction is out of
doubt.15 Both burial mounds are situated not
far, but at the same time not very close to the
hillfort, on the relief elevations. From those
points when the territory was not overgrown
with forest, the hillfort with the wooden castle

was quite well visible. In both cases the burial mounds are situated close to the ancient
roads leading to the hillfort. Possibly here we
face the tradition of mythical guards at the
road leading to the hillfort. Human remains
found close to the entrances of the hillforts
or in essential places of defence buildings of
the hillfort are known also in other hillforts of
Latvia.16 It is worth mentioning that opposite
to the entrance of Dzirkaļi Hillfort there is an
artificial formation which judging by its outer
shape is similar to the burial mound. This site
has not been excavated and we do not know
its real meaning with regard to the hillfort.
Not very far from the Dzirkaļi Hillfort a
natural boulder stone Velna akmens (Devil’s
Stone) (2.0 × 1.4–1.5 × 0.6–0.8 m) is situated, although the connection of this stone
with the hillfort is uncertain. The situation
when stones with mythological place names
and associated legends are situated not far
from archaeological sites is well known not
only in Dzirkaļi. As a rule, the sites connected
with Devil’s names are situated in swampy
areas. In our case this was the case, because
before the drainage Devil’s Stone was situated in a swampy valley.
Another mythical stone connected with
legends about Devil, according to folklore, is
situated in Lake Baļotes,17 but this place is
within the distance of 2 km to the north-west
from the hillfort. Next possible sacral place
which also probably is not directly connected
with the hillfort is the village Dieviņi (God’s
village) which is situated about 3.5 km to
north-east from the hillfort. In the 1970s,
the local people of Dieviņi were able to show
the stone heap and oak trees, where the offering once took place, but at present nobody
knows, where this place is situated.
Living at the hillfort allows the author obtaining new information concerning ancient
dwellings including also information about
the sacral and mythological role of some sites
and the later attitude of the local people to
the Dzirkaļi Hillfort and its vicinity.
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Kopsavilkums
Raksta autors ir profesionāls arheologs, kas 25 gadus darbojies kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības jomā un bijis augstskolu pasniedzējs. 1996. gadā, atbilstoši pēcpadomju laika
likumiem un izmantojot kompensācijas sertifikātus, viņš tālā un mežainā apvidū iegādājās
Dzirkaļu pilskalnu. Pēc pilskalna iegādes autors gandrīz visas brīvdienas, sevišķi ziemā, pavadīja pilskalnā, attīrot to no krūmiem un kokiem un domājot par pilskalnu. Pilskalnā iepriekš izrakumi nebija veikti. Dzīvojot pilskalnā, bija interesanti vērot to, kā mainījās vietējo iedzīvotāju
attieksme, un tika uzkrātas zināšanas par pilskalnu pat bez izrakumu izdarīšanas.
Sākumā vietējā pašvaldība nevēlējās atdot pilskalnu kādam no galvaspilsētas. Viņi domāja,
ka autors daudz laika pavada ārvalstīs, tāpēc viņam ir iespēja pārdot pilskalnu kādam ārzemniekam. Vietējās leģendās apgalvots, ka pilskalnā esot apslēpts liels daudzums dārgumu, un
jaunā īpašnieka mērķis varēja būt šos dārgumus iegūt. Pilskalns ir novērtēts kā kultūras piemineklis, tomēr tikai apmēram viena piektdaļa vietējo skolēnu jebkad to ir apmeklējuši, kaut
gan skola atrodas divus kilometrus no pieminekļa. Vēlāk vietējās pašvaldības amatpersonas
saprata, ka pilskalns ir pievilcīga vieta viņu apkaimē.
Atrašanās pilskalnā ilgu laiku un dažādos gadalaikos, dažādās diennakts stundās dod iespēju iegūt zināšanas par pilskalna vietu un tā apkārtni, iztiekot bez jebkādu postošu metožu
izmantošanas, tostarp, neizmantojot arheoloģiskos izrakumus. Novērojumi liecina, ka pilskalna
aizsardzības sistēma ir bijusi visai sarežģīta. Pilskalna tuvumā apzināts kulta kalns, apmetne,
divas apbedījumu vietas, ceļu un taku sistēma, teiku avots ar dzeramo ūdeni u.c.
Pakāpeniski pilskalns kļūst par vietējiem iedzīvotājiem pazīstamu vietu un jau tagad ir
iesaistīts viņu ikdienā. Iegūtās zināšanas noder, iepazīstinot ar pilskalnu vietējos iedzīvotājus
un apmeklētājus, arī viesus no citurienes.

52

Sociāldemokrātu vadīto sporta biedrību politiskās cīņas
pret pilsonību (1921–1934)

Sociāldemokrātu vadīto sporta
biedrību politiskās cīņas
pret pilsonību (1921–1934)
Paulis Gavars
nitau263@gmail.com
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šķiru cīņa
Lai vairotu savu ietekmi sabiedrībā un piesaistītu arvien jaunus sekotājus, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP) dibināja dažādas partijas stingrai vadībai un
idejiskai kontrolei pakļautas organizācijas: Rīgas Tautas augstskolu, Latvijas Ārpusskolas
izglītības kongresu padomi, kultūras un sporta biedrības un citas. Šā raksta uzdevums ir aplūkot līdz šim vēl maz pētītu jautājumu — LSDSP vadīto nozīmīgāko sporta biedrību darbību.
Sociāldemokrātu līderi skaidroja, ka LSDSP vadītajās sporta biedrībās politiskā cīņa notiek
divos virzienos: pirmais politiskās cīņas virziens (viņu formulējumā) bija cīņa pret “reakcionāro pilsonību” un fašismu, otrais cīņas virziens bija cīņa pret komunistu darbību sabiedrībā.
Raksta apjoms ļauj aplūkot tikai vienu no šiem cīņas virzieniem — sociāldemokrātisko sporta
biedrību cīņu pret pilsonību. Raksta tapšanā izmantoti LSDSP un LKP dokumenti Latvijas
Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Valsts arhīva partijas arhīvā (bijušais LKP CK Partijas vēstures institūta partijas arhīvs), kā arī aplūkojamā laika visu politisko novirzienu prese. Par
LSDSP izveidoto un vadīto sporta organizāciju darbību no minētās partijas ideoloģiskajām
pozīcijām daudz rakstīja sociāldemokrātu žurnāli “Latvijas Strādnieku Sports” un “Strādnieku Sports un Sargs”.

Sociāldemokrātu nozīmīgākās
sporta biedrības
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija 1921. g. jūnijā izveidoja savu sporta
organizāciju ar nosaukumu Strādnieku sporta
savienība, ko saīsināti sauca par SSS. Strādnieku sporta savienības 1. kongresā, kas notika 1923. g. 2. jūlijā Liepājā, tika ziņots, ka
biedrība sastāv no 20 nodaļām ar apmēram
1000 biedriem.1 Pēc gada, Strādnieku sporta
savienības 2. kongresā, 1924. g. 4. augustā tās galvenās valdes priekšsēdētājs Bruno
Kalniņš informēja, ka savienība apvieno 34

nodaļas ar 2040 aktīviem sportistiem.2 Pēc
Strādnieku sporta savienības biedra Aleksandra Masaka nogalināšanas 1925. g. 15.
februārī sadursmes laikā starp Latvju Nacionālā kluba un Strādnieku sporta savienības
biedriem Rīgā, uz Tērbatas un Martas ielas
stūra, Rīgas apgabaltiesa 1925. g. 17. februārī Strādnieku sporta savienības darbību
apturēja, bet martā biedrību slēdza. LSDSP
vadība likvidētās savienības vietā nolēma
nekavējoties organizēt LSDSP Strādnieku
sporta sekcijas, kuru saīsinātais nosaukums
atkal veidoja burtu kopu SSS. Visiem, kas
agrāk sastāvēja Strādnieku sporta savienībā,
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bija jāiestājas sociāldemokrātu partijā un jāizņem biedra kartes. LSDSP vadība mudināja
bijušos Strādnieku sporta savienības biedrus
nokārtot pāreju partijā, lai nerastos darbībā
pārtraukums un neskaidrība. Sociāldemokrātiskā SSS galvenā valde 1925. g. martā
atgādināja: “Visām SSS nodaļām pārreģistrēšanās termiņš pagarināts līdz 1. aprīlim. Vietās, kur līdz šim laikam nebūs nodibinājušās
strādnieku sporta sekcijas, tiks uzskatīts, ka
vecās SSS nodaļa beigusi pastāvēt. Par sekcijas nodibināšanos nekavējoties jāpaziņo SSS
galvenajai valdei Rīgā, Matīsa ielā 11/13.
Visiem sportistiem no vecās SSS biedriem,
kas pāriet [jaunajā] SSS, jāiestājas partijā un
jāizņem partijas biedru kartes.”3 Taču tā kā
liela daļa strādnieku sportistu nevēlējās kļūt
par LSDSP biedriem (partijā iestājās tikai ap
400–500 sportistu), šīs partijas līderi bija
spiesti pilnīgi atteikties no nodoma izveidot
partijas sastāvā Strādnieku sporta sekcijas.
1925. g. 13. maijā sociāldemokrāti sāka
dibināt trešo SSS — sporta biedrību “Strād-

nieku Sports un Sargs”, kas organizatoriski
formāli bija atdalīta no LSDSP, tātad neskaitījās partijas sastāvdaļa. Par biedrības “Strādnieku Sports un Sargs” darbības sākuma
dienu pasludināja 1925. g.15. jūniju. Tātad
divdesmitajos gados sociāldemokrāti vienu
pēc otras izveidoja formāli trīs sporta organizācijas, kuru saīsinātais nosaukums palika
nemainīgs — SSS. Faktiski tā bija viena un tā
pati organizācija, jo vadītāji, biedru sastāvs
un darba pēctecība lielākoties saglabājās. To
atklāti apliecināja arī sociāldemokrātu žurnāls “Latvijas Strādnieku Sports” 1925. g. jūnijā: “Mēs darbosimies 1921. gadā dibinātās
Strādnieku sporta savienības (pirmās SSS) un
pēc viņas slēgšanas radītās Strādnieku sporta
sekcijas (otrās SSS) garā un virzienā.”4 Tātad
faktiski tā bija tikai biedrības nosaukuma jeb
izkārtnes maiņa.
Par biedrības “Strādnieku Sports un
Sargs” skaitlisko sastāvu sociāldemokrātu
žurnāls “Latvijas Strādnieku Sports” ziņoja,
ka biedrībā uz 1925. g. 1. oktobri pastāv 53

Strādnieku sporta savienības futbolā meistarkomanda. Foto no žurnāla “Strādnieku Sports”.
1924. g. Kopā ar sportistiem Strādnieku sporta savienības galvenās valdes priekšsēdētājs Bruno
Kalniņš (stāv pirmais no labās)
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nodaļas ar 2194 biedra naudas maksājošiem
biedriem. No biedru kopskaita 87 procenti
ir vīrieši (1809 biedri) un tikai 13 procenti sievietes (285). 1926. g. jūnijā biedrības
“Strādnieku Sports un Sargs” galvenās valdes
priekšsēdētājs B. Kalniņš paziņoja, ka biedru skaits īsā laikā ir strauji pieaudzis un SSS
izveidojusies par lielāko sporta organizāciju
Latvijā; nodaļu skaits pieaudzis līdz 56, bet
biedru kopskaits sasniedzis ap 4500, tas ir,
(pēc viņa domām) apmēram tikpat biedru,
cik visām pilsoņu sporta biedrībām, kopā ņemot. Biedrības darbība aptverot visus galvenos sporta veidus — kā vieglatlētiku, smagatlētiku, spēles, riteņbraukšanu, ziemas sportu,
vingrošanu, militāro sportu, peldēšanu u. c.
Sporta dažādās nozarēs piedalās 1600 biedri; militārā sekcijā 1400; pionieros 600 biedri un sporta ziņā pasīvi 700 biedri. Biedrības
nodaļas pēc apgabaliem sadalās sekojoši:
Rīgā deviņās nodaļās 1011 biedri; Kurzemē
15 nodaļās 833 biedri; Zemgalē 13 nodaļās
740 biedri; Vidzemē 14 nodaļās 590 biedri
un Latgalē trīs nodaļās 266 biedri. Militārajās
sekcijās skaitās seši bataljoni (24 rotas). Jaunajos pionieros 19 pulciņi ar 600 dalībniekiem.5 Vislielākais SSS biedru skaits bija trīsdesmito gadu sākumā. 1932. g. 4. decembra
SSS padomes sēdes protokolā teikts, ka SSS
biedru skaits ir 5992 biedri, nodaļu skaits
96, lielākā ir Rīgas centra nodaļa ar 782
biedriem.6 SSS galvenās valdes priekšsēdētājs B. Kalniņš uzsvēra, ka “pilsoniskajiem
reakcionāriem” SSS jau no tās pastāvēšanas
pirmajām dienām esot kā dadzis acīs: pilsonība nevarot piedot, ka biedrība SSS lielu
daudzumu strādnieku jaunatnes esot atrāvusi
pilsoniskām sporta organizācijām. Tik lielu
biedru skaitu panāca ar nemitīgu biedrības
propagandēšanu un “jaunu biedru vākšanu”.
Biedrības “Strādnieku Sports un Sargs” galvenā valde rīkoja propagandas nedēļas, kuru
laikā visu pasākumu vienīgajai domai bija
jābūt par SSS rindu paplašināšanu. Pirms
propagandas nedēļu sākuma sasauca biedrības nodaļu biedru sapulces, kurās biedriem

Karikatūra no sociāldemokrātu žurnāla
“Latvijas Strādnieku Sports” [1926. g. Nr. 6
(jūn.) 85. lpp.]. Par SSS ķēniņu Bruno Pirmo
nosaukts biedrības “Strādnieku Sports un
Sargs” galvenās valdes priekšsēdētājs Bruno
Kalniņš

atgādināja viņu pienākumus. Katram SSS
biedra pienākums bija šo nedēļu laikā “dabūt vismaz vienu jaunu biedru”. Jaunu biedru
vervēšanu izdarīja starp darba biedriem un
paziņām. Propagandas nedēļās organizēja
publiskus sarīkojumus, kuru priekšnesumos
popularizēja SSS sportistu, sargu un sarkano
pionieru darbību. Sarīkojumos teica uzrunas
ar aicinājumu iestāties SSS. Katrai nodaļai
SSS galvenā valde uzlika par pienākumu savākt noteiktu minimālo skaitu jaunu biedru.
“Instrukcijā par propagandas nedēļu izvešanu” bija izteikts brīdinājums, ka nodaļas, kas
jaunus biedrus nesavāks, likvidēs par bezdarbību.7
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SSS biedrības galvenās valdes priekšsēdētājs un vienlaicīgi arī sargu priekšnieks B. Kalniņš bija arī LSDSP vadītās strādnieku sporta
kustības galvenais ideologs. Savos rakstos
LSDSP presē viņš neatlaidīgi propagandēja
un skaidroja sociāldemokrātu partijas nostādnes un asi kritizēja pilsoniskās sporta biedrības. B. Kalniņš uzsvēra, ka mantīgajām šķirām neesot nekā kopīga ar strādniecību un šo
naidīgo šķiru piederīgie nevarot saprasties un
samierināties arī sportā. 1924. g. viņš rakstīja: “Pilsonība izmanto sporta organizācijas
savas šķiras nolūkos. Viņas rokās sports labs
līdzeklis pacelt strādnieku darbaspēka ražīgumu. Bet līdz ar to līdzeklis atraut strādnieku
sportistus no pārējās strādniecības un cīņas
par labāku nākotni. Pilsonisko sporta biedrību vadība ar laiku pārvērš daudzus no strādniekiem, šo biedrību biedriem, par pilnīgiem
reakcijas piekritējiem un fašistiem.”8 Pēc
sociāldemokrātu domām, pilsoniskais sports
tiecas vienīgi pēc rekordiem un sportisti pēc
godalgām. Bieži tas novedot pie pārpūlēšanās un nelaimes gadījumiem. Katrs sportists
pilnīgi nododoties tikai vienam sporta veidam. Pilsoniskais sports tāpēc sniedzot ļoti
vienpusīgu cilvēka fizisko attīstību. Mantīgai
jaunatnei sports esot vienīgi izprieca un patīkams laika kavēklis. Pilsoniskais sports esot
radījis arī profesionālismu, tas ir, stāvokli, kur
atsevišķi sportisti ar sportu nodarbojas kā ar
arodu, saņemdami par to atlīdzību. Strādnieku sportam esot pretēji centieni: sniegt vispusīgu un harmonisku fizisko attīstību. Rekordu
uzstādīšana un godalgas strādnieku sportistiem mazāk no svara. Sports strādnieku
jaunatnei neesot laika kavēklis, bet vajadzība atjaunot un nostiprināt savu grūtā darbā
nogurdināto organismu un vājināto veselību.
Strādniekiem sports neesot pašmērķis, bet
līdzeklis strādnieku šķiras fiziskai nostiprināšanai. B. Kalniņš pauda viedokli, ka “strādnieku sports ar savu daudzpusību un saprātīgu cilvēka organisma attīstīšanu patiesībā
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ir strādnieku fiziskā kultūra, bet Strādnieku
sporta savienība — fiziskās kultūras organizētāja un izplatītāja”.9 Strādnieku sports attīstot viņu psihiskās spējas: gribu, noteiktību,
drošsirdību, aukstasinību, izturību, pārliecību
par saviem spēkiem. Tieši šīs īpašības esot
nepieciešamas strādnieku šķirai cīņā par labāku nākotni. Sevišķa nozīme piekrītot cīņas
spēlēm, kurās sportisti uzstājas kolektīvi, lielākās vai mazākās komandās, jo tās attīstot
kolektīvismu un šķiras solidaritāti.10 Laika
gaitā sociāldemokrāti bija spiesti daļēji revidēt savas sākotnējās nostādnes un atzīt, ka
“bez sacensības nav sporta un bez tieksmes
pēc rekordiem nav iespējams visu sportā nodarbināto biedru darbību padarīt pietiekoši
nopietnu un viņu panākumus par apmierinošiem”.11 B. Kalniņš 1926. g. lepojās, ka
LSDSP esot pratusi sasaistīt sportu un fizisko
kultūru ar strādnieku šķiras cīņu un padarījusi sportu par vienlīdz svarīgu strādnieku
kustības nozari. Viņš SSS biedriem skaidroja
sporta politisko nozīmi: lai uzvarētu cīņā pret
kapitālistisko iekārtu, strādniekiem vajadzīga
ne vien apziņa un sociālistiska pārliecība, bet
arī fizisks spēks, vingrums, drosme un izturība. B. Kalniņš rakstīja: “Pretstats tam, nesen
vēl ļoti izplatītam uzskatam, ka strādnieku
šķiru var atsvabināt tikai ar aģitāciju, brošūrām un laikrakstiem. Nē, vajag arī fiziska
spēka, vingruma, dzīves un cīņas spara. To
iegūt un uzturēt bez strādnieku sporta nav iespējams. Līdz šim strādnieku kustība bij par
daudz nodarbojusies tikai ar garīgo darbību
vien. SSS ievadīja zināmu lūzumu.”12
Sociāldemokrātu interesēs nebija nodarboties tikai ar “tīro” sportu. LSDSP, tāpat kā
LKP, uzskatīja sportu par vienu no līdzekļiem
strādnieku jaunatnes audzināšanai sociālistiskā garā. Tāpēc ideoloģiskais darbs vienmēr
bija un palika uzmanības centrā. SSS kongresu dokumentos lasām, ka biedrība savos
politiskajos uzskatos vienmēr ir ieturējusi
LSDSP līniju. Vispirms visiem SSS biedriem
bija jāizprot LSDSP un tās vadīto organizāciju darbības galvenais mērķis: “Tagadējās
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kapitālistiskās sabiedrības vietā, kur valda
privātīpašums uz ražošanas līdzekļiem, nodibināt sociālistisku iekārtu, kur valdīs tautas
kopīpašums uz ražošanas līdzekļiem un kur
cilvēces darba augļus neievāks atsevišķi bagātnieki-kapitālisti, ražošanas līdzekļu īpašnieki, bet tie nāks par labu plašai tautai.”13
SSS kongresi un vadošie darbinieki savos
rakstos un runās nemitīgi akcentēja jautājumu par SSS biedru sociālistiskās apziņas līmeņa celšanu, nepieciešamību veltīt ļoti lielu
vērību idejiskai darbībai, gādājot par sociālistiskā garā ieturētiem referātiem nodaļu biedru sapulcēs un sarīkojumos. Tā, piemēram,
sociāldemokrātu žurnāls “Latvijas Strādnieku
Sports” 1925. g. novembrī īpaši norādīja uz
SSS militārajās sekcijās iesaistīto sportistu,
kurus LSDSP prese sauca par militārajiem
sportistiem, saīsināti par “milsportistiem”,
idejiskās audzināšanas darba lielo nozīmi un
saturu: “Proletāriskais militārisms, fašisms,
mūsu sabiedriskā iekārta, politiskās partijas — viņu mērķi, taktika, sociāldemokrātija,
sociālisms — jautājumi, ar kuriem iepazīstināms katrs milsportists. Kā rokas grāmata
lietojama b. Br. Kalniņa “Fašisms un viņa apkarošana”, kura komandieriem pamatīgi jāizburto un saturs populārā veidā jāatstāsta —
ne vienā reizē, bet 6–7 mācību stundās —
sliktākā gadījumā jānolasa apmācāmiem. Kā
referentus par atsevišķiem politiskiem jautājumiem bataljona komandieriem jāuzaicina
sociāldemokrātiskās partijas biedri.”14
Pie biedrības “Strādnieku Sports un
Sargs” galvenās valdes tika nodibināta biedrības propagandas vienība ar 55 propagandistiem. Viņi uzstājās nodaļu biedru sapulcēs
un cita veida sarīkojumos ar lekcijām. To galvenie temati: “Strādnieku sports un pilsoniskais sports”; “SSS uzdevumi strādnieku politiskās cīņās”; “1. maijs”; “Strādnieku šķira
un valsts”; “Fašisms un cīņa pret to”; “Cīņa
par varu”; “Sociālistiskā sporta pamatprincipi”; “Politiskās partijas un strādnieku sports”;
“Nākotnes cīnītāji (kas ir un ko grib sarkanie
pionieri)”.15

Ik pēc trim gadiem SSS galvenā valde
rīkoja strādnieku sporta svētkus. Tādi svētki 1930. g. no 30. jūlija līdz 3. augustam
notika Rīgā. Tiem bija jākļūst par sociāldemokrātisko sportistu spēka un cīņas gatavības demonstrāciju. SSS galvenās valdes apkārtrakstā visām nodaļām par to teikts: “Arī
mantīgā pilsonība ļaunā priekā ņirdz zobus,
aplaupot strādnieku iekarojumus. Laiks arī
tai likt manīt, lai nepriecājas pāragri. Demonstrēsim, rādīsim mūsu pretspēka drosmi. Pierādīsim, ka mūsu SSS ir cīņas gatavs
spēks. [..] Šais svētkos Rīgai jākļūst sarkanai!” 16
Tāpat liela vērība bija jāpiegriež sarkano
pionieru [tas ir, sociāldemokrātisko skautu]
pulciņiem, kuros jāveic liels strādnieku bērnu
sociālistiskās un fiziskās audzināšanas darbs,
lai viņus sagatavotu par stingras pārliecības
sociālistiem, kuri reiz nomainīs esošo sociāldemokrātu paaudzi.

SSS militārās sekcijas

Nodoms dibināt militārās sekcijas jeb
sevišķas aizsargu vienības LSDSP telpu, tās
rīkoto sapulču un gājienu apsardzībai, kā
arī cīņai pret politisko pretinieku līdzīgām
organizācijām sociāldemokrātiem radās jau
1922. gadā. No LSDSP Rīgas organizācijas
biedriem, kuri bija sastāvējuši partijā vismaz
vienu gadu, pēc sevišķas atlases 1922. g.
decembrī izveido partijas kaujinieku organizācija (saīsināti “ko”). Nosaukums bija aizgūts no sociāldemokrātu partijas kaujinieku
organizācijas 1905. gadā. Tomēr drīz sociāldemokrāti atzina, ka šis nosaukums nav
sevišķi labi izvēlēts un varēja radīt nevajadzīgus pārpratumus, jo “organizācija bija ne
vairs agresīvs, bet gan vienīgi aizsargājošs
spēks”.17 Tāpēc to pārdēvēja par partijas aizsargu organizāciju, saīsināti “pao” vai “ao”.
Tomēr formāli SSS biedrības militāro sekciju
dibināšana sākās vēlāk — 1924. g. februārī.18 Pirmā militārā sekcija tika nodibināta
Rīgā 3. februārī, piedaloties 47 sportistiem,
kurus iedalīja piecās grupās. Visu 1924. g.
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militāro sekciju organizēšanu neatlaidīgi turpināja. Strādnieku sporta savienības
2. kongress 1924. g. 4. augustā uzdeva
visām biedrības nodaļām no vingrākiem un
uzticamākiem biedriem sastādīt sevišķas aizsargu vienības (militārās sekcijas) strādnieku
sapulču, telpu un gājienu apsardzībai. SSS
galvenās valdes priekšsēdētājs B. Kalniņš
uzsvēra, ka “SSS biedru pienākums, izkopjot
savu fizisko spēku, aizsargāt strādnieku organizāciju izrīkojumus [tas ir, sarīkojumus —
autors] no nekārtībām, no fašistiskiem uzbrukumiem. Tas ir SSS biedru goda pienākums, kāpēc militārās sekcijas pie SSS ir
jādibina”.19 Jau 1924. g. novembrī sociāldemokrātu līderi lepojās ar sasniegto: biedrība
SSS, viņuprāt, īsā laikā “kļuvusi par ievērojamu spēku, kura priekšā naidā un bailēs raustās pilsonības labais spārns”.20
1925. g. janvārī Rīgā bija saformētas jau
astoņas militāro aizsargu rotas: SSS Rīgas
Centra nodaļā, Pārdaugavas nodaļā, Brīvības Vārtu nodaļā, Čiekurkalnā, Maskavas
priekšpilsētas nodaļā, Bolderājas nodaļā,
Daiņas nodaļā, studentu organizācijā, bet
desmit provinces nodaļās pastāvēja militārās sekcijas, kas vēl nebija apvienotas rotās.
Kopējais biedru skaits militārajās sekcijās
1925. g. janvāra vidū bija apmēram 250,
bet tā paša gada februāra beigās apmēram
300, no kuriem saformēja divus bataljonus.21
1925. g. februārī SSS vadība visām biedrības nodaļām paziņoja, ka nodaļas, kas līdz
1. martam nebūs izpildījušas galvenās valdes cirkulāru — nodibināt militāro sekciju —
likvidēs. 1925. g. otrajā pusgadā militāro
vienību izveidošanas darbam noorganizēja
militāro sekciju štābu. 1926. g. janvārī Rīgā
bija izveidoti trīs bataljoni, viens bataljons
Zemgalē, viens bataljons Lejaskurzemē un
dažas atsevišķas rotas Augškurzemē, Vidzemē, Latgalē, Ventspilī; pavisam 24 rotas.
Militārās sekcijas bija izveidotas apmēram
pusē no visām 54 SSS nodaļām un tajās
bija iesaistīti apmēram 40 % no visiem SSS
sportistiem.22 Tā kā SSS sargu jeb militāro
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sekciju dalībnieku skaits pēc sociāldemokrātu sporta organizācijas vadītāju domām auga
pārāk gausi, viņi izlēma visus sportistus piespiedu kārtā padarīt par sargiem. Visai SSS
biedrībai bija jākļūst par “strādnieku šķiras
aizsargu organizāciju”. SSS galvenās valdes
priekšsēdētājs B. Kalniņš jau 1926. g. norādīja: “Mūsu organizācija apvieno sportistus un sargus. Bet ar to sacīts arī, ka visiem
sportistiem jābūt sargiem un visiem sargiem
jābūt sportistiem. Jāizskauž tā parādība, ka
mums vēl ir kādas 12 nodaļas, pie kurām
nav nodibinājušās militārās (sargu) sekcijas.
Jāpanāk, lai nebūtu tādi futbolisti, vieglatlēti, vingrotāji, smagatlēti u. c., kas nesastāv
savas nodaļas militārsekcijā. Jāgādā tikpat
nopietni, lai militārsekciju biedri (militārie
sportisti) piekoptu vienu vai otru no sporta
veidiem.”23 Visi SSS biedri, kas bija vecāki
par 17 gadiem, bija jāieskaita jau pastāvošās sargu vienībās. Šādas spiediena taktikas
nepieciešamību SSS vadītāji pamatoja ar
lielas daļas SSS biedru pasivitāti un nevēlēšanos stāties militārajās sekcijās. Tā kā lūgumi, ieteikumi, atgādinājumi nav līdzējuši,
atlikusi tikai viena izeja — uzlikt piespiedu
kārtā visiem biedriem par pienākumu būt arī
par sargiem. Bruno Kalniņš skaidroja: “Mēs
apvienojam vienā saimē tīro sportu un viņa
radītā spēka praktisko pielietošanu strādniecības mērķiem — strādnieku sargus.”24 Šī
piespiešanas taktika deva rezultātu: militārajās sekcijās iestājušos SSS biedru īpatsvars
gadu ritumā pieauga.
Biedrība SSS bija LSDSP satelītorganizācija, kuru partija izmantoja saviem politiskiem
nolūkiem. Visiem SSS sargu sekciju biedriem
bija aktīvi jāpiedalās LSDSP Saeimas vēlēšanu kampaņās. Sargu vienību priekšniekiem
uz vietām bija jāstājas sakaros ar vietējām
LSDSP partijas organizācijām un jāuzzina,
kad un kur notiks šīs partijas priekšvēlēšanu sapulces un citi sarīkojumi un jānorīko tur
stipras sardzes. SSS sargi tika mobilizēti arī
sociāldemokrātu vēlēšanu uzsaukumu dalīšanā. Pilsētās uzsaukumus dalīja dzīvākos
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ielu stūros, bet uz laukiem — krustceļos un
citās galvenās satiksmes vietās. Uzsaukumu
dalīšanai sargus parasti sadalīja grupās pa
3–4 biedriem kopā. Laukos SSS sargu vienību priekšnieki sūtīja sargus-velosipēdistus
braukt pa apkārtnes ceļiem līdz 20–30 kilometru attālumā, lai redzamās vietās uzlīmētu
sociāldemokrātu plakātus. Līdzīgā veidā SSS
biedri piedalījās arī pašvaldību vēlēšanu aģitācijā, lai panāktu LSDSP iespaida pieaugumu tajās. LSDSP vadība aicināja sargus, kuri
vēl nebija šīs partijas biedri, iestāties partijā
un tādējādi to stiprināt.
Lai sekmētu sargu politisko audzināšanu,
SSS sargu priekšnieku konference 1928. g.
30. decembrī nolēma ar 1929. g.1. janvāri
ieviest pie apgabaliem sargu politiskā pārziņa
amatu. SSS politisko pārziņu uzdevumi bija:
vadīt sargu politisko apmācību; sniegt apmācībās paskaidrojumus par svarīgiem notikumiem tekošā politikā; izpētīt sargu politisko
noskaņojumu un rūpēties par nevēlamu novirzienu novēršanu; sevišķi rūpēties par sargu priekšnieku politisko zināšanu paplašināšanu, gādāt, lai sargi, jo sevišķi priekšnieki,
iestātos par biedriem arī LSDSP. Politiskais
pārzinis bija apgabala priekšnieka palīgs politiskās lietās un viņam bija jāziņo apgabala
priekšniekam par saviem novērojumiem. Pie
priekšnieku iecelšanas sargu politiskajam
pārzinim bija jādod atsauksme par viņu politiskām īpašībām.25
Sociāldemokrātu sporta kustības vadītāji
skaidroja, ka SSS politiskā cīņa notiek divos
virzienos: ne tikai pret “reakcionāro pilsonību”
un fašismu, bet arī pret komunistu darbību
sabiedrībā. SSS abu politisko cīņas virzienu
galvenais instruments bija SSS militarizētās
sekcijas, kuras sociāldemokrāti sauca arī par
strādnieku šķiras aizsargu organizāciju, bet
to biedrus par militārajiem sportistiem, strādnieku sportistiem militāristiem, aizsargiem,
bet visbiežāk vienkārši par sargiem.

Sociāldemokrātu sportistu
sadursmes ar politiskajiem
pretiniekiem

Viens no SSS politiskās cīņas virzieniem,
kā to formulēja LSDSP līderi, bija: “Visiem
spēkiem cīnīties pret Latvijas reakcionāro pilsonību un fašistu kustību”. Līdz 1925. g. februārim galvenais SSS pretinieks pirmajā cīņas
virzienā bija Latvju Nacionālais klubs, kura
pirmā dibināšanas sapulce notika 1922. g.
29. augustā, bet tā paša gada 15. novembrī
tā statūtus apstiprināja Rīgas apgabaltiesa.
Latvju Nacionālā kluba galvenā mītne atradās
Rīgā, Martas ielā 5. Tā priekšnieks bija students Indriķis Pone. Klubam bija jākļūst par
aktīvu patriotisku organizāciju, kuras mērķi
ir: modināt un attīstīt latvju tautā valstiski
nacionālo apziņu, pabalstīt un veicināt latvju
(valsts) valodas lietošanu visās iestādēs, aizstāvēt latvju īpatnējo nacionālo kultūru pret
iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem un aktīvi
cīnīties pret visām nelatviskām parādībām
latvju dzīvē.26 Prese rakstīja, ka sociāldemokrāti uzstājas kā marksisti internacionālisti,
bet Latvju nacionālais klubs demonstrē par
nacionālo valsti. Tātad SSS un Latvju Nacionālā kluba biedru politiskie uzskati bija
pilnīgi pretēji un nesamierināmi, tāpēc nekāda mierīga līdzāspastāvēšana abu biedrību
starpā nebija iespējama. LSDSP prese Latvju
Nacionālā kluba biedrus dēvēja par “Martas
ielas nažu varoņiem”, “nacionālajiem huligāniem”, “fašistiem”, “fašistu dauzoņām” un
tamlīdzīgi. Pilsoniskās organizācijas nepalika
atbildi parādā, to presē SSS biedriem tika
piešķirta nicinoša iesauka — “siseņi”. Arī
komunisti un komjaunieši SSS biedrus sauca
par “siseņiem”. SSS biedri pilsoniskajā presē
tika saukti arī par “nažu un rungu varoņiem”,
“bruņotiem SSS zeļļiem”, “SSS bandām”.
Tomēr sadursmes starp jauniešiem — nacionālas Latvijas valsts piekritējiem un SSS
biedriem internacionālistiem — sākās jau
pirms Latvju Nacionālā kluba nodibināšanas.
1922. g. 1. maijā sociāldemokrāti rīkoja vairākus gājienus pa Rīgas ielām uz Esplanādes
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laukumu, kur LSDSP runātāji dzejnieks Rainis, B. Kalniņš, Voldemārs Bastjānis, Ansis Rudevics, Andrejs Veckalns un citi no
vairākām tribīnēm uzstājās ar runām par
1. maija nozīmi un proletariāta starptautiskajiem uzdevumiem. Sapulcējušos klausītāju daļa — Latvijas Universitātes studenti,
pedagogi, armijas virsnieki un vidusskolu
jaunatne, dziedot tautas dziesmas un ar kliedzieniem demonstrēja savu noraidošo attieksmi pret sociāldemokrātu oratoru marksisma
ideoloģijas garā teiktajām runām un centās
izjaukt mītiņu. Sociāldemokrātu prese pēc
tam ziņoja, ka strādnieki esot piekauti un
daži viņu sarkanie karogi un plakāti tikuši
saplosīti, esot noticis “strādnieku grautiņš”,
tomēr mītiņš noritējis līdz galam.27 Pēc Latvju nacionālā kluba nodibināšanas 1922. g.
beigās SSS vadība vainu par sadursmju izraisīšanu vienmēr piedēvēja Latvju Nacionālajam klubam, kura kaušļi pastāvīgi rīkojot
uzbrukumus SSS biedriem un pat biedrenēm.
1924. g. augustā militāro vienību dibināšanu
sāka arī Latvju Nacionālais klubs. Tātad abu
savstarpēji naidīgo organizāciju iekšējā militarizācija notika praktiski vienlaicīgi un tāpēc
arvien asākas sadursmes to starpā kļuva arvien biežākas. Tajās izmantoja ne tikai militārajās vienībās apgūtās tuvcīņas prasmes, bet
arī akmeņus, aukstos ieročus un reizēm pat
šaujamieročus. SSS biedri bija guvuši atpazīstamību arī ar saviem stekiem jeb pipkām,
ko sociāldemokrāti, gatavojoties 1923. g.
1. maija svinībām, bija ieveduši Latvijā.28 Sociāldemokrātu pipka bija trīs pēdas (ap 90
cm) gara un triju pirkstu resna gumija ar drāti
vidū un svina bumbiņu galā.
Vispārēju sabiedrības ievērību izraisīja
Latvju Nacionālā kluba un SSS sadursmes
1923. g.1. maijā, kas Rīgas centru pārvērta par cīņas lauku. Neko tādu jaunā Latvijas valsts vēl nebija piedzīvojusi. Sadursmju
izmeklēšanai Ministru Kabinets sastādīja
izmeklēšanas komisiju, kurā ietilpa piecas
personas: Ministru prezidents Jānis Pauļuks
kā priekšsēdētājs un četri ministri — apsar60

dzības, iekšlietu, tieslietu un ārlietu. Komisija secināja, ka 1923. g. 1. maija kautiņu
izraisīšanā vainojami demonstranti sociāldemokrāti.29 Sadursmē iesaistījies arī Saeimas
deputāts, SSS galvenās valdes priekšsēdētājs
B. Kalniņš, kurš esot sācis uzbrukt tikai pēc
tam, kad dabūjis ar akmeni krūtīs, un uzbrucis tam pūlim, no kura šis akmens nācis.
Iekšlietu ministrs Pēteris Berģis norādīja uz
to, ka sociāldemokrāti pipkas kā ieroci ir lietojuši nelikumīgi un tāpēc to lietotājiem būs
jāatbild tiesas priekšā.30 Par to, kā izcēlās
1923. gada 1. maija kautiņi, avīze “Latvijas Sargs” ziņoja: “Nacionālie jaunekļi, kas
sanākuši uz Esplanādes, rīkojās ļoti mēreni.
Viņi tikai ar dziedāšanu traucēja sarkano
[t.i., sociāldemokrātu] dumpīgās dziesmas
un runas. Bet tad sarkanie vilka ārā savas
pipkas, dzelzs sitamos un citus ieročus un
gāzās traucētājiem virsū. Šie nemaz uz cīņu
nebij sagatavojušies un bez ieročiem, un bij
piespiesti atkāpties, pie kam daudz ievainoti.
To redzēja tālāk stāvoši nacionālie jaunekļi un
atsteidzās palīgā. Tā sadursme sākās. Sociāldemokrāti par visu to arī nemaz nežēlotos, ja
viņi būtu bijuši uzvarētāji. Bet viņi piedzīvoja bēdīgu piekaušanu, bij piespiesti bēgt un
glābties zem policijas apsardzības.”31 Sīkāk
par 1923. g. 1. maija notikumiem uzzinām
no Rīgas prefekta Jāņa Dambekalna oficiāla
ziņojuma Ministru Kabinetam. Kad sociāldemokrāti sapulcējās Esplanādē, turp devās arī
Latvju Nacionālais klubs ar savu karogu un
mūziku. Lai novērstu sadursmi un aizkavētu
nacionālo gājienu, Rīgas prefekts nosūtīja
uz Aleksandra (tagad Brīvības) un Elizabetes ielas stūri 7. iecirkņa priekšnieka palīgu
ar 10 kārtībniekiem, kuri nacionālo gājienu
novirzīja no Elizabetes uz Tērbatas ielu. Pa
to starpu Esplanādē sanāca publika klausīties sociāldemokrātu runas. Ap sociāldemokrātu tribīni nostājās viņu pašu kārtībnieki
ar sarkanām lentītēm un aiz viņiem policisti.
Kad sociāldemokrāti sāka runāt, pilsoņi uzsāka dziedāt tautas dziesmas un svilpot. No
tribīnes puses pacēlās gaisā pipkas, bet no
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otras puses tika vicināts ar spieķiem. Publika
muka un viņai dzinās pakaļ sociāldemokrātu
kārtībnieki [t.i., SSS sportisti — autors], kuri
bija izlauzušies cauri policijas ķēdei. Pie kam
no sociāldemokrātu tribīnes puses atskanēja
revolveru šāvieni. Sadursmē aktīvi piedalījās
Saeimas deputāts B. Kalniņš, kurš ar pipku
iesita policijas uzraugam, kas mēģināja atturēt sociāldemokrātu sportistus no kaušanās.
Kad publika bēga no tribīnes, tad no turienes bēgošiem sociāldemokrātu sportisti meta
ar akmeņiem. To, ka sociāldemokrāti pirmie
bija uzbrukuši ar pipkām, apliecināja visi kriminālpolicijas uzraugi, kuri bija atradušies
tribīnes tuvumā, un daži pilsoņi, kuri bija stāvējuši pie tribīnes. No tās vietas, kur stāvēja
sociāldemokrāti ar saviem karogiem, bieži
skanēja revolveru šāvieni. Pēc kāda laika bija
dzirdami mazāki sprādzieni pretdemonstrantu pusē, pēc kuriem sociāldemokrāti sāka
aiz bailēm izklīst. Tad B. Kalniņš uzsauca:
“Biedri, nebīstaties, tie nav šāvieni, bet tikai
petardes.” Pēc pirmā sociāldemokrātu uzbrukuma pilsoņi, redzēdami aizvedot četrus asinīm applūdušus ievainotos, saniknojās, un no
visām pusēm uz Esplanādi sāka plūst daudz
cilvēku. Viņi virzījās virsū sociāldemokrātu
tribīnei, no kurienes atkal atskanēja 20–30
šāvieni ar revolveriem. Ar lielām pūlēm policijas ķēdei nācās savaldīt demonstrantus,
kuri mācās virsū sociāldemokrātiem. Policija
atspieda pretdemonstrantus un lika sociāldemokrātiem doties prom un izklīst. 34 policisti
pa dažādām ielām sekoja sociāldemokrātu
gājienam, lai viņi izpildītu šo pavēli, un arī
apsargāja viņus no varbūtējiem uzbrukumiem. Sociāldemokrāti tomēr nepaklausīja
policijas rīkojumam izklīst un sāka kārtoties
rindās, lai ietu uz savu mītni Matīsa ielā. Šo
starplaiku izlietoja pretdemonstranti un izgāja pretim. Uz Skolas ielas starp Romanova
(tagad Lāčplēša) un Ģertrūdes ielām izcēlās
otrā sadursme. Kā no vienas, tā otras puses
tika laisti darbā akmeņi, ķieģeļi, koka gabali.
Tikai ar lielām pūlēm policijai izdevās likvidēt
sadursmi. Demonstrantus [t.i., SSS biedrus]

novirzīja pa Romanova ielu uz Aleksandra ielas pusi, bet pretdemonstrantus atpakaļ pa
Skolas ielu uz Esplanādes pusi. Neklausot
3. iecirkņa priekšnieka uzaicinājumam izklīst,
sociāldemokrāti lēnā gaitā un dziedādami devās uz Tērbatas ielas pusi. Viņu lēnā iešana
deva pretdemonstrantiem iespēju pa paralēlām ielām sociāldemokrātus atkal apsteigt
un sastapties ar sociāldemokrātu gājienu uz
Aleksandra ielas. Atkal norībēja šāvieni un iesākās kaušanās ar pipkām, spieķiem un koka
gabaliem. Šīs, jau trešās, sadursmes laikā no
metieniem ar ķieģeļa gabaliem un sociāldemokrātu pipkām atkal cieta vairāki policisti.32
No sadursmju aprakstiem izriet, ka to aizsācēji Esplanādē bija sociāldemokrāti, bet otrā
sadursme uz Skolas ielas un trešā sadursme
uz Aleksandra ielas [tagad Brīvības] liecina,
ka iespēju izkauties un noskaidrot spēku samēru līdz galam meklēja abas konfliktējošās
puses. Pēc preses ziņām sadursmēs iesaistīto
nacionāli noskaņoto jauniešu, kuri ziņojumos
nosaukti par protestētājiem jeb pretdemonstrantiem, kopskaits sasniedzis ap 300–400
cilvēku.33
LSDSP vadība un tās frakcija Saeimā
1923. g. 1. maija nekārtībās vainoja Latvju
Nacionālo klubu un pieprasīja iekšlietu ministram Pēterim Berģim atlaist no dienesta Rīgas prefektu Jāni Dambekalnu un 3. policijas
iecirkņa priekšnieku, sodīt citus policistus un
aizliegt Latvju Nacionālo klubu. Pretējā gadījumā sociāldemokrātu ministri izstāšoties no
valdības, kas nozīmētu valdības krišanu. Tā
tas arī notika. Jāņa Pauļuka vadītais Ministru
Kabinets 1923. g. 9. maija sēdē konstatēja,
ka visi sociāldemokrātu ministri ir atteikušies
no amatiem un arī Demokrātiskais centrs
iesniedzis sava iekšlietu ministra Pētera Berģa demisiju. Ievērojot to, Ministru Kabinets
nolēma demisionēt pilnā sastāvā.34 Saeimas
deputāts Arveds Bergs par šādas sociāldemokrātu rīcības motīviem rakstīja: “Ja ietu runa
tikai par tiem belzieniem, zilumiem vai samaitātām garderobēm, kuras sociāldemokrātu vadoņiem palikušas kā svētku piemiņas,
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raksti
nez vai tad viņi rādītu histēriju, kurai ir robežas ar smieklīgo. Nevar taču vienā dienā nest
plakātus ar uzrakstiem “nost ar represijām”
un otrā dienā prasīt nepatīkamu avīžu un klubu slēgšanu. Nevar taču rakstīt interpelāciju
pret iekšlietu ministru, kurš vienīgais var būt
atbildīgs par notikumiem, ja šis ministrs turas amatā tikai ar sociāldemokrātu balsīm.
Šo pretrunu komisko pusi bez šaubām nojaustu arī sociāldemokrāti, ja 1. maija notikumi būtu radījuši tikai tik daudz sāpes, cik
ir no zilumiem un belzieniem un saplēstiem
zīda karogiem. Bet sāpes ir daudz lielākas.
No spēku demonstrācijas iznāca nespēka demonstrācija. Sociāldemokrātiskais koloss uz
kājām apgāzās. Tas ir 1. maija notikumu dziļākais saturs. Un tas sūrst.”35
Arī pēc 1923. g. 1. maija notikumiem
abas savstarpēji karojošās biedrības neizdarīja nekādus secinājumus un sadursmes turpinājās ierastajā garā. Tā laika sociāldemokrātu
prese mēdza vienpusīgi pārspīlēt ziņas par šo
sadursmju norisi un rezultātiem. Minēsim dažus raksturīgus piemērus. 1924. g. 22. martā deviņi “naciķi” esot iebrukuši SSS galvenajā mītnē Rīgā, Matīsa ielā 11/13, izjaukuši
sociāldemokrātu jaunatnes sarīkojumu un ar
nažiem sadūruši SSS galvenās valdes locekli
P. Grauzi un SSS Rīgas centra nodaļas valdes
locekli A. Mūriņu. 1925. g. 18. janvārī Latvju
nacionālā kluba biedri mēģinājuši uzspridzināt laikraksta “Sociāldemokrāts” tipogrāfiju,
nodarot tai zaudējumus (izmeklēšanā LNK
vaina gan netika pierādīta, pilsoniskā prese
pat pieļāva iespēju, ka sprādzieni tipogrāfijā
ir bijuši pašu sociāldemokrātu priekšvēlēšanu
triks). Pēc tam tipogrāfijas apsardzību uzņēmusies SSS Rīgas centra nodaļa. 1925. g.
26. janvārī SSS Rīgas nodaļas kopīgi apsargājušas un uzturējušas kārtību sociāldemokrātu 1905. g. revolūcijas piemiņas sapulcē
Lielajā Ģildē, kur piedalījušies pāri par 2000
klausītāju. Sargu pienākumus, kā arī goda
sardzes posteņus uz skatuves pie sarkaniem
karogiem ieņēmuši 200 SSS biedri. Viņi arī
“viegli atsituši” Latvju Nacionālā kluba iebru62

kumu, pēc tam policija aizturējusi 15 huligānus. 1925. g. 31. janvārī īsi pirms SSS
Rīgas centra nodaļas kara dienestā iesaukto
atvadīšanās vakara sākuma savienības telpās
Matīsa ielā 11/13 iebrukuši “4 nacionālā kluba bandīti”, izsituši priekšnamā logu un izgāzuši pudeli ar smirdošu šķidrumu.36 Sociāldemokrāti savā aģitācijā parasti apgalvoja,
ka SSS vienmēr tikai “aizsargājas” un nekad
nepārkāpj likumības robežas; vienmēr vainīgi ir tikai “nacionālie huligāni”, kuri “terorizē
strādnieku masas”. Tomēr pat no SSS ziņojumiem redzams, ka tā vis nebija. Tajos minēti
fakti, kad sociāldemokrātu militārie sportisti
ir devušies uz Martas ielu, kur atradās Latvju
Nacionālā kluba mītne, un tai tuvumā esošo
Tērbatas un Martas ielas krustojumu, kur SSS
militārie sportisti “klubistu barvežiem iedvesuši sāpīgu mācību”.37
1925. g. februārī sociāldemokrāti bija
nolēmuši mobilizēt visus SSS Rīgas nodaļu
biedrus Rīgas pilsētas domes priekšvēlēšanu aģitācijas darbam, lai atbalstītu LSDSP kandidātu listi Nr. 7. SSS militārajiem
sportistiem bija jāapsargā visas LSDSP
ieplānotās 45 priekšvēlēšanu aģitācijas sapulces un jāizdala sociāldemokrātu partijas
vēlēšanu uzsaukumi.38 Šīs kampaņas laikā
1925. g. 15. februārī netālu no Latvju Nacionālā kluba mītnes Martas ielā izraisījās šī
kluba un SSS militāro sportistu kārtējā sadursme, kuras laikā tika nāvējoši ievainots
SSS biedrs Aleksandrs Masaks. Sociāldemokrātu sporta žurnāls par šo notikumu ziņoja:
“15. februāris kļuva strādnieku sportistiem
par liktenīgu dienu. 15. februārī 500 SSS
Rīgas nodaļu biedri izplatīja uz visiem lielākiem ielu stūriem sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vēlēšanu lapiņas. Nacionālā
kluba fašisti nevarēja paciest šo strādnieku
sportistu mierīgo cīņas darbu. Viņi sāka uzmākties lapiņu dalītājiem un visādi mēģināja
izsaukt sadursmes. Kad sportisti divās vietās
šādus uzbrukumus atsita un vainīgos izklīdināja, nacionālie bandīti ķērās pie ieročiem,
lai asiņaini izrēķinātos ar mūsu biedriem.
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Ap plkst. 4 pēcpusdienā uz Tērbatas un
Martas ielu stūra vairāki Nacionāla kluba
slepkavas nogalināja SSS Rīgas centra nodaļas biedru, pionieri [t.i., skautu — autors]
Aleksandru Masaku.”39 Arī pēc 1925. g.
15. februāra traģiskā notikuma LSDSP savā
propagandā, kā parasti, centās iestāstīt, ka
minētās sadursmes laikā SSS darbībā nekā
noziedzīga neesot bijis, Strādnieku sporta savienība neesot pārkāpusi likumības robežas.
Vēsturnieks Uldis Krēsliņš ir pamatoti secinājis, ka “sarkano sportistu” demonstratīva
maršēšana gar Latvju Nacionālā kluba mītni
nebūt neizskatījās pēc nevainīgas nejaušības: “To, ka [1925. g. ] 15. februāra notikumos SSS nevarēja uzskatīt tikai par nevainīgu
upuri, liecināja SSS slēgšanas ierosinājumā
iekšlietu ministra minētā SSS Pārdaugavas
nodaļas biedra M. Strautnieka liecība, kurš,
cita starpā, runāja par SSS plānu uzbrukt
LNK, ielaužoties kluba mītnē, paņemot vērtīgākās lietas, pašus biedrus piekaujot un klubu nodedzinot.”40 Lai 1925. g. 15. februāra
sadursme varētu notikt, sociāldemokrātu
militārajiem sportistiem taču bija speciāli
jāaiziet uz Martas ielu pie Latvju Nacionālā
kluba mītnes, un šādu rīcību šī kluba biedriem bija pamats uzskatīt par izaicinošu SSS
spēka demonstrāciju un provocēšanu uz sadursmi, kā arī savas mītnes apdraudējumu.
1925. g. 18. februārī abu sadursmē iesaistīto biedrību darbība tika apturēta un drīz pēc
tam aizliegta. Šāvējus nevarēja noskaidrot,
tiesa apsūdzētos attaisnoja pierādījumu trūkuma dēļ. Turpmāk LSDSP prese katru gadu
A. Masaka nošaušanas gadadienās publicēja
rakstus, kuros viņš tika attēlots kā varonis,
kas kritis par sociāldemokrātu partijas un
strādnieku šķiras lietu.
Presē par 1925. g. 15. februāra traģisko notikumu atkal izvērtās dzīva polemika.
Sociāldemokrātu avīzes notikušajā vainoja
Latvju Nacionālo klubu, kas, izvērties par
politisku bandītu un huligānu organizāciju,
ar varas līdzekļiem apkarojot sociāldemokrātu partiju un citas strādnieku organizācijas.

Aleksandrs Masaks — Strādnieku sporta
savienības (SSS) biedrs, pionieris (t.i., skauts),
19 g. vecs atslēdznieka māceklis, nošauts SSS
un Latvju Nacionālā kluba biedru sadursmes
laikā 1925. g. 15. februārī Rīgā, uz Tērbatas
un Martas ielas stūra

Tādējādi Latvju Nacionālais klubs esot atklāti
nostājies uz valsti graujoša ceļa. Turpretim
sociāldemokrāti nekad neesot uzbrukuši saviem domu pretiniekiem un sociāldemokrātu
vadītās strādnieku organizācijas vienmēr darbojoties likuma robežās. Taču pilsonība vainu par šādiem notikumiem vienmēr nepamatoti uzveļot sociāldemokrātiem, apgalvojot,
ka sociāldemokrāti vai nu pirmie esot uzbrukuši, vai, vismaz devuši iemeslu klubistu uzbrukumiem. Pilsoņu prese visu laiku ņēmusi
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raksti
Latvju nacionālo klubu savā aizsardzībā un
to slavējusi par patriotisko pašaizliedzību,
cēlo nacionālismu un bezmēra valstiskumu.
Pilsonība redzot, ka sociāldemokrātu aģitācijai strādniekos esot lielāks spēks nekā pilsonības aģitācijai, tāpēc pilsonībai patīkot,
ka Latvju Nacionālais klubs traucējot sociāldemokrātus nokļūt pie strādniekiem ar savu
aģitāciju.41
Sociāldemokrātiem ļoti nepatika pilsoniskās preses, ko viņi sauca par “melno presi”
jeb “melnajām lapelēm”, apgalvojumi, ka arī
paši sociāldemokrāti ir līdzvainīgi 1925. g.
15. februāra traģiskajā notikumā. Tāpat vislielāko sašutumu sociāldemokrātu prese pauda par komunistu un viņu atbalstītāju “kreiso
arodnieku” nostāju: “Tie neatrada neko labāku kā nostādīt SSS par nacionālam klubam
līdzīgu organizāciju un apvainot par 15. februāra notikumiem arī strādnieku sportistus.
Komunisti, viņu lapele “Strādnieku Vienība”
un [komunistu vadītais] Rīgas Arodbiedrību
centrālbirojs pēdējās nedēļās gandrīz vai no
ādas lien ārā, lai kopā ar naciķiem uzbruktu strādnieku sportistiem un viņu vadoņiem.
Tika pieliktas visas pūles, lai ar melu palīdzību Masaka slepkavībā apvainotu pašu
Strādnieku sporta savienību. Melnās lapas
kāri uztvēra visus šos “kreiso” murgojumus
un pārdrukāja savās slejās. Tādā kārtā pat
pie fašistu nogalinātā biedra kapa komunisti un kreisie arodnieki gāja vienotā frontē ar
pilsonisko nacionālo klubu. Viņi līdz ar to sevi
galīgi nostādīja strādnieku šķiras pretinieku
pusē. [..] Komunisti un kreisie arodnieki ir
kļuvuši par pilnīgiem un atklātiem strādnieku
šķiras interešu nodevējiem.”42 Tātad pat šo
traģisko notikumu abas sociālistiskās partijas
izmantoja, lai viena otru diskreditētu.
Pilsoniskā prese bija vienprātīga, ka šādas sadursmes ne tikai apdraud valsts iekšējo mieru, bet ir arī no ārpolitiskā aspekta ļoti
bīstamas, jo, šādi “iekšēji nemieri” var atvērt
vārtus komunistu iebrukumam Latvijā. Avīze
“Latvijas Sargs” atkārtoti akcentēja pretēju
politisko novirzienu jauniešu sadursmju poli64

tisko bīstamību, jo tās apdraudot valsts drošību: “Šāds huligānisms ir jāiznīdē uz visiem
laikiem. Jo sevišķi bīstams viņš taisni tagad,
kur mēs zinām, ka Padomija labprāt gribētu
redzēt mūsu valstī pilsoņu karu, lai tad vieglāki varētu mūs iekarot. Ar šādām sadursmēm
mūsu tauta tiek saskaldīta divos naidīgos lēģeros, kas nāk par labu tikai mūsu ienaidniekiem.”43 Minētā avīze pārmeta pilsonības
politiķiem mīkstčaulīgu un nepareizu politiku,
ar kuru politisko cīnītāju rindās tiekot ierauti
nenobrieduši jaunekļi, pat skolnieki. Portfeļu
jautājumi un dažādi izdevīgi veikali neļaujot
pilsonisko partiju frakcijām Saeimā atklāti
nostāties pret sociālistiem, lai tie neatrautu
pilsoniskām partijām savas balsis, un tāpēc
sociālisti tādā pilsoniskā un nacionālā valstī,
kāda ir Latvija, varot dibināt “sarkanās internacionāles kaujas družīnas”. Tāda organizācija kā SSS Latvijā varot pastāvēt tikai tāpēc,
ka pilsoniskās valdības to esot atļāvušas.44
Pēc 1925. g. 15. februāra asiņainā notikuma abas savstarpēji naidīgās organizācijas
Strādnieku sporta savienība un Latvju Nacionālais klubs tika aizliegtas. Tomēr drīz slēgto vietā tika izveidotas un oficiāli reģistrētas
jaunas: sociāldemokrātu biedrība “Strādnieku Sports un Sargs” un biedrība “Latvju
Nacionālistu klubs” (reģistrēta 1925. g.
25. martā, pastāvēja līdz 1927. g. februārim). Izveidojās arī citas aktīvā nacionālisma organizācijas. Šai sakarā pilsoniskā prese
secināja, ka tiesa it kā esot likvidējusi abas
1925. g. 15. februāra sadursmē iesaistītās
biedrības, taču faktiski tās turpinot darboties,
tikai ar mainītiem nosaukumiem, tātad šo
organizāciju slēgšana notikusi tikai “uz papīra”. Likumi darot valsts varu bezspēcīgu pret
šādu organizāciju ekscesiem un tāpēc tie esot
jāgroza. Un tiešām: abas jaundibinātās biedrības turpināja savstarpējas sadursmes. Uz to
1925. g. 9. jūnijā kādā no saviem rakstiem
norādīja advokāts, Saeimas deputāts Arveds
Bergs: “Mūsu galvaspilsētas ielas atkal ir palikušas par izkaušanās lauku Nacionālā kluba
biedriem un Br. Kalniņa sarkaniem sportis-
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tiem. Jau ir laisti darbā revolveri — pagaidām vēl gaisā — un naži — pagaidām vēl
bez nāvīgiem ievainojumiem. Abas puses ir
nākušas pie slēdziena, ka “tā tālāk nevar iet”,
un “tā tālāk tiešām nevar iet.” Bet nevajag
būt pareģim, lai teiktu, ka tā tomēr ies tālāk,
resp., tālāk ies vēl sliktāki, līdz kamēr atkal
aizies līdz dzīvības upuriem.”45 Laikraksts
“Latvijas Sargs” vērsa uzmanību uz to, ka
sociāldemokrātisko “siseņu” uzbrukumi notiek vienā un tanī pašā vietā. Tie sākas uz
Martas ielas, tad pārsviežas uz Tērbatas un
Ģertrūdes ielām un nobeidzas policijas iecirknī ar protokolu sastādīšanu, bet rezultātā
daudzi cilvēki sadurstīti ar nažiem, nopietni
ievainoti ar akmeņiem un citiem asiem un
cietiem priekšmetiem. Avīze pauda neizpratni, kāpēc šie huligāni netiek ar dzelzs roku
savaldīti un netiek veikti nekādi pasākumi šīs
pretvalstiskās organizācijas (SSS) likvidācijai.
Avīze “Latvijas Sargs” 1925. g. 19. aprīlī secināja, ka ar pirmajiem maijiem jau saistīta
vesela kaušanās vēsture, pipkas un asinis,
un tāpēc atkārtoti aicināja 1. maija svinēšanu vispār atcelt: “Ievērojot sacīto, mēs jau
divus gadus atpakaļ ierosinājām jautājumu,
ka pirmā maija svinēšana jāatceļ, jo nav taču
pielaižams, ka valsts svētki tiek pārvērsti par
izkaušanās dienu. Un ja arī policijai izdotos
uzturēt priekšzīmīgu kārtību, tomēr šī diena
kā svētki nebūs sajūtama. Viņa vienmēr rādīs, ka mūsu valsts dzīvē pastāv liela plaisa,
ka ir vesela ļaužu šķira, kas sauc pēc asinīm
un diktatūras un kas demonstratīvi ignorē
mūsu karogu un himnu. Tādēļ mēs atkārtoti
paceļam savu balsi, ka ir laiks 1. maijā sākt
strādāt un nevis maisīties pa ielām ar plakātiem sarīkojamos gājienos.”46 Pilsoniskā prese nosauca LSDSP un LKP par “valsts grāvēju
partijām”.
Neraugoties uz sadursmēm, LSDSP turpināja katru gadu rīkot 1. maija svētku pasākumus. SSS galvenās valdes priekšsēdētājs un
vienlaicīgi SSS sargu priekšnieks B. Kalniņš
ar saviem rīkojumiem mēdza izteikt “biedrisku atzinību” sargiem, pionieriem un biedre-

nēm par piedalīšanos kuplā skaitā un priekšzīmīgu disciplīnu 1. maija svētku gājienos
un parādēs. SSS sargi bija pakļauti militārai
disciplīnai. Tāpēc tos SSS biedrus, kuri uzdrošinājās nepiedalīties 1. maija gājienos, nereti
izslēdza no biedrības un tās sargu vienībām.

Sociāldemokrātu vadīto sporta
biedrību slēgšana

Kārtība, kas atļāva politiskām organizācijām dibināt savas militāras vienības jeb militārus atzarus (tos maskējot kā kārtības sargus
vai ar citiem nevainīgiem nosaukumiem), kuri
nodarbojās ar politisko huligānismu, kaitēja
normālai politiskai dzīvei valstī. Ar pastāvošo
likumu palīdzību to nebija iespējams novērst,
jo slēgtās biedrības vietā viegli varēja tiesā
reģistrēt it kā jaunu biedrību ar citu nosaukumu, kura turpināja iepriekšējās biedrības
darbību, un praksē nekas nemainījās. Tāpēc
bija nepieciešams būtiski izmainīt likumu par
biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām. Visērtāk un ātrāk to izdarīt varēja,
izmantojot Latvijas Republikas Satversmes
81. pantu, kas noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām Ministru kabinetam ir tiesības,
ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot
noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Latvijas Republikas valdība 1933. g. septembrī
Latvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā pieņēma papildinājumus likumā par
biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām, kur teikts: “Pie politiskām organizācijām nevar pastāvēt sporta, fiziskās
audzināšanas vai kārtības sargu iestādījumi,
neatkarīgi no to nosaukuma, bet pie biedrībām un savienībām nevar pastāvēt kārtības
sargu iestādījums.” Šo rīkojumu parakstīja
Ministru prezidents Ādolfs Bļodnieks, iekšlietu ministrs Gotfrīds Mīlbergs un tieslietu
ministrs Antons Ozols, un tas 1933. gada
4. oktobrī tika publicēts “Valdības Vēstnesī”.
Ar šo likuma papildinājumu spēkā stāšanos
līdz 1933. g. 10. oktobrim visi pastāvošie norādītie iestādījumi bija slēdzami.47 Biedrības
SSS darbība tika apturēta. Sociāldemokrāti
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centās savu biedrību paglābt, taču viņiem
izdevās tās oficiālo likvidāciju tikai novilcināt uz vēlāku laiku. Biedrības “Strādnieku
Sports un Sargs” galvenās valdes pēdējā sēdē
1934. g. 21. martā tās priekšsēdētājs nolasīja paziņojumu, ka lēmums par SSS slēgšanu
stājies spēkā un nepieciešams izvēlēt biedrības likvidācijas komiteju. Galvenā valde
nolēma “likvidācijas darbu veikšanu uzdot
biedrības galvenās valdes locekļiem pilnā sastāvā”.48 Pēc 1934. g. 15. maija apvērsuma
pārstāja pastāvēt arī pati LSDSP, jo visas politiskās partijas tika aizliegtas.
Latvijas Republikai kā pavisam nesen izveidotai valstij, kura turklāt atradās ģeopolitiski ļoti bīstamā vietā, ārkārtīgi svarīgi bija
izkopt savu pilsoņu valstisko apziņu, patriotismu un saliedēt sabiedrību. Pilsoniskās
jaunatnes sporta un izglītības organizācijas
gādāja, lai jaunatne izaugtu garīgi un miesīgi stipra un būtu sagatavota turpināt Latvijas
valsts tālākas izveidošanas un nostiprināšanas darbu. Turpretim sociāldemokrātu vadīto
sporta biedrību pastāvēšanas jēga un darbības galvenais politiskais mērķis bija pilnīgi
cits — audzināt pārliecinātus sociālistus,
spēcīgus cīnītājus par sociālismu. Sociāldemokrāti dibināja sporta biedrības ne jau
tāpēc, lai to biedri nodarbotos tikai ar “tīro”
sportu. Sports bija galvenokārt līdzeklis, lai
piesaistītu jauniešus. Sociāldemokrātu vadīto sporta biedrību galvenais uzdevums bija
audzināt jauniešus par savai partijai uzticamiem sekotājiem un iesaistīt viņus LSDSP
politikas īstenošanā. Tāpēc LSDSP izmantoja
sporta organizācijas Latvijas valstij naidīgas
ideoloģijas — marksisma — potēšanai jaunatnē. Šķiru cīņas, pieļaujot pat pilsoņu karu,
privātīpašuma iznīcināšanas un citu līdzīgu
teoriju izplatīšana, ar ko nodarbojās sociāldemokrāti un komunisti viņu partiju vadītajās
ārpusskolas izglītības un sporta organizācijās, jaunajai Latvijas valstij ļoti kaitēja. Tāpēc
pilsoniskajā presē LSDSP un LKP nereti tika
sauktas par “valsts grāvēju partijām”, jo tās,
sludinot šķiru naidu un pilsoņu karu, kūda
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vienu iedzīvotāju daļu pret otru un tādējādi
cenšas satricināt neatkarīgās Latvijas valsts
pamatus.
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Summary
Key words: Social Democrats, citizenship, sports societies, ideological education,
class struggle
The aim of this paper is to discuss an issue that has been little researched until now, about
the activities of the Latvian Social Democratic Workers’ Party (LSDWP) in workers sports societies. The LSDWP established sports societies already beginning from 1921 and used them for
party’s political goals: for dissemination of party’s ideology, protection of the party administration, institutions and mass undertakings organised by them, driving off the physical attacks
of political enemies, as well as for attraction of new members. Social Democrats established
sports societies not for the purpose that the members could go in for “pure” sport, but mainly
in order to train the youth as trustworthy followers of the Party and involve them in implementation of the LSDWP policy.
In the 1920s, Social Democrats established three sports organisations with the same
abbreviation for their names in Latvian — SSS. The first one was Workers’ Sports Society
(founded in 1921); after its closure, in February 1925, the LSDWP organised Workers’ Sports
Sections, but on 15 June 1925 the Society “Workers’ Sports and Guardian” started functioning. Actually it was only a change of the name, or “signboard”, of the society, since each of
the following societies continued the work performed by the previous society, but the membership and activities changed very little. The leaders of the LSDWP used to accentuate that the
main essence of the existence of these three societies, and their major political goal, remained
unchanged — to educate dedicated socialists, powerful fighters of the workers’ movement for
socialism.
The 2nd Congress of the Workers’ Sports Society that was held on 4 August 1924 assigned the task for all SSS departments of the Sports Society to organise special aizsargi units
(military sections) for protection of workers’ meetings, facilities, and processions. However,
actually SSS military units were used also for attacks to political enemies. In Riga there were
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often clashes between the athletes of military sections of Social Democrat sports societies and
nationally and patriotically disposed members of youth organisations. Leaders of the Social
Democratic sports movement explained that the SSS political struggle went on in two directions: the first one was struggle (as defined by them) against “reactionary citizenship” and
fascist movement, and the other one was struggle against the activity of Communists in society.
The state of affairs that it was allowed to political organisations to establish their own
military units or military branches (masking them as security guards or attributing other innocent names to them) that practiced political hooliganism impeded normal political life in the
country. Therefore, the Government of the Republic of Latvia, in September 1933, adopted
amendments to Article 81 of the Constitution of the Republic of Latvia (Satversme), about societies, unions and political organisations, which stated that no institutions of sports, physical
activities or security guards could be established under the control of political organisations,
irrespective of their name, and no security guards institution can exist under the control of societies and unions. As the amendments to this Article came into effect, on 10 October 1933,
all existing mentioned institutions were to be closed. Thus, the Social Democratic Party had
to liquidate all sports societies administered by it. After the coup of 15 May 1934, also the
LSDWP itself ceased to exist, since all political parties were prohibited.
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zinātnes dzīve

Vai Ceturtā atmoda ir iespējama?
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu
nodaļā 2017. gada 31. maijā notikušā ekspertu konsilija
“Vai Ceturtā atmoda ir iespējama?”
Pārskats
Konsilijā piedalījās:
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un
socioloģijas institūta direktore Maija Kūle,
Lavijas Republikas (LR) Saeimas deputāts
Ilmārs Latkovskis, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis,
Rīgas arhidiecēzes bīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, LU
Latvijas Vēstures institūta direktors Guntis
Zemītis, LR Saeimas priekšsēdētājas ārštata
padomnieks Valdis Krastiņš, LZA goda loceklis Jānis Streičs.
Konsilija mērķis bija saprast, vai Latvijas
sabiedrības attīstībā ir iespējama jauna Atmoda, tautas gara pamošanās, kas atraisa
cilvēkos snaudošo potenciālu, sekmē pavērsienu uz progresīvām pārmaiņām un lielāku
atbildību par savu valsti, vai arī tieši otrādi,
pašreizējās iekšpolitiskās un ārpolitiskās situācijas ietekmē Latvijas sabiedrībā veidojas
priekšnosacījumi jaunai pretestības kustībai
vai pat vairākām kustībām, kādā virzienā tā/
tās varētu būt vērstas un kas varētu būt tās/
to dzinējspēks.
Konsilija loģika:
1) iepriekšējo Atmodu mērķi un ideāli pilnībā nav sasniegti un nostiprināti:
n sabiedrībā pastāv pārlieku optimistisks priekšstats par indivīda veiktās
darbības rezultātu (“man pienākas”
princips) un vilšanās, ja nenotiek, kā
sapņots;
n attieksme pret varu: “viss slikti, bet es
nepiedalos”, varas inerce;

n ekonomiskas grūtības: ģimenes un sadzīves problēmas saasinās, negāciju
uztvere saasinās;
n ekonomiskie emigranti: rūgtums un
ģimenes drāmas (bērni un vecmāmiņas);
n sabiedrības šķelšanās (diskusija par
Latgales autonomiju);
2) ārējie apstākļi papildina satraukumu:
n sabiedrības neapmierinātība Eiropā
un Ziemeļamerikā;
n Krievijā uzturēti riski;
n globālie militārie draudi;
3) pieaug pieprasījums pēc pārmaiņām:
n kas pirmais: tautas gara pamošanās
(mēs par garīgām vērtībām, mēs par
pārmaiņām (uz ko un kā?)) vai pretestība (mēs par atdalīšanos, mēs par
vietējo autonomiju);
n kā stiprināt saskaņu un drošību un virzīties uz progresu: garīgās un morālās
vērtības — sāksim sarunāties, mācīsimies domāt valstiski un dzīvot demokrātijā (pienākums un atbildība),
baznīcas loma, stiprināsim NVO?

Vai Ceturtā atmoda ir vajadzīga?

Konsilija ievadā arhibīskaps Z. Stankevičs pārskatīja atmodu vēsturi Latvijā. Pirmā
atmoda notika 19. gs. 60. gados un tās rezultātā izveidojās Latvijas tautas nacionālā
pašapziņa. Tās mērķis tika sasniegts. Tauta
izglītojās, jaunizveidotais inteliģences slānis
deva lielu ieguldījumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā un kopšanā. Otrās atmodas
mērķis bija nodibināt neatkarīgu valsti, un tas
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arī tika sasniegts. Trešās atmodas mērķis bija
atgūt valstisku neatkarību, bet izrādījās, ka
tas nav bijis vienīgais mērķis. Kad politiskā
brīvība tika atgūta, cilvēki nebija apmierināti ar sasniegto rezultātu, jo bija cerējuši, ka
tad, kad brīvību atgūs, sāksies ekonomiskā
un saimnieciskā atplauksme. Pirmais mērķis
bija sasniegts, bet turpinājums nesekoja.
Tāpēc ir jautājums — kas pietrūka un
kāpēc? Vai ir iespējams pirmo trīs atmodu
turpinājums? To nevar panākt bez izglītības,
zinātnes, kultūras, ekonomikas attīstības, bez
garīgās dimensijas un vispusīgas cilvēka attīstības.
I. Latkovskis pauda savas pārdomas par
atmodu un tās rezultātiem. Viņš uzskata, ka
Atmoda ir grūti definējama. Tas ir garīgs un
emocionāls pasākums. Trešā atmoda viņu
aizrāva. Katram ir savs kritērijs, vērtējot, vai
Trešās atmodas mērķi ir sasniegti. Vai gaidas
atbilst tam, ko sagaidījām. Ir vai nu gaidu
piepildīšanās vai vilšanās. Galvenais Trešās
atmodas mērķis bija neatkarīga valsts, un tā
tika izveidota. Tomēr jau 90. gadu sākumā
likās, ka šī nav tā valsts, par kuru viņš, tāpat
kā daudzi, cīnījās.
Šādu pozīciju ilgi nevar uzturēt — būs
tikai negatīva attieksme. Tā jāmaina uz pozitīvu attieksmi. Trešajā atmodā bija daudz
garīgā, bet galvenais bija neatkarība. Pilnīga
garīgā atmoda nav notikusi. Arī šodien savās
cerībās skatāmies no savas labklājības puses.
Cilvēkā attīstās egocentrisms, etnocentrisms un pasaules centrisms. Latvijas nācija
nav izdzīvojusi pilnvērtīgu nacionālās valsts
situāciju. Garīgai atmodai ir jāspēj tikt galā
ar saviem etniskiem ievainojumiem. Lielākā
pretestība ir iekšējā — individuālajā ego līmenī, bet dažkārt arī etnocentriskā līmenī. Var
rezumēt, ka nacionālajā līmenī atmodas rezultāti ir sasniegti, bet garīgajā — pagaidām
nav sasniegti.
M. Pūķis teica, ka iepriekšējām trim atmodām ir kopīgas iezīmes: nacionālisms,
valsts nodibināšana/atgūšana un ka tās ir bijušas ārēji ietekmētas. Valsts izveidošanās un
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atjaunošana ir notikusi lielu ārējo kolīziju laikā. Visticamāk, arī jauna atmoda ir nepieciešama, lai šī tauta saglabātu iespēju pastāvēt.
Ārējie apstākļi briest ļoti strauji. Jautājums
ir par Eiropas Savienības (ES) pastāvēšanu.
Eiropā ir ideoloģiska un ekonomiska krīze.
Pasaule grib Eiropu “apspēlēt”. Brexit ir tikai
briestošo problēmu simptoms.
Latvijai ES ir gan palīgs, gan traucēklis.
Latvijā galvenā problēma ir kalpa sindroms —
iekšējs process. Kalpojam visam kam. Paļaujamies uz to, ka Eiropa palīdzēs, neredzot,
ka Eiropa ir krīzē. Ceļš uz atmodu ir izglītība,
garīgās vērtības, subsidiaritāte attiecībās ar
ES. No otras puses, arī Latvijai ir jāpalīdz ES
mainīties.
I. Latkovskis piekrita, ka Latvija ir Eiropas sastāvdaļa, bet mēs cenšamies izdabāt
par daudz. Ir jāpanāk saprātīgs līdzsvars
starp ieguvumu un iespējām. Latvija saņem
no ES finansējumu un ir pilnvērtīga ES sastāvdaļa, bet pamācībās par ES tikumiem
tai jābūt piesardzīgai. Eiropai ir milzīgi sasniegumi sabiedrības attīstības jomā. Tā
netiek ar visu galā, tomēr no tās var daudz
ko mācīties. Te ir atslēga tam, par ko runāts
šajā konsilijā.
E. Teirumnieks, paužot “skatu no rajona”,
izteica svarīgu atziņu par jauno cilvēku attieksmi pret atmodu un īstenību. Pēc 1991. g.
dzimušie, kas tagad ir jauni ļaudis, nesaprot,
kas ir atmoda un kāpēc tā notika, kas ir tās
garīgās un materiālās vērtības. Bezcerība
un negatīvisms pret valsti veicina emigrāciju. Ja Latgalē nebūtu katoļu ticības, reģions
būtu vēl tukšāks. Runājam, svētkus svinam,
bet jaunākās vēstures iespiedums, 4. maijs
un 1990. gads, jauniešos emocijas nerada.
Jaunieši, kas dzimuši pēc Trešās atmodas,
domā citādi un daudz ko nesaprot. Ir pazudis
valstiskums. Ir Rīga un ārpus Rīgas. Ārpus
Rīgas ir neatrisinātu problēmu kopums, tas ir
nepadarītais darbs. Tas veido viedokli par valsti. To papildina ģimenēs paustā pārliecība,
ka viss ir slikti. Izbraukušajiem atkalatgriešanās un patriotisma jūtas zūd.

zinātnes dzīve
E. Teirumnieks uzsvēra, ka nav zināms,
kas jādara, lai zustu negatīvisms. Ja ir atmoda, jābūt arī drošības institūcijām, kas piebremzē radikālākos.
M. Kūle atgādināja, ka visas iepriekšējās
paaudzes ir piedzīvojušas karus. Ir tāda sajūta, ka arī tagad no lieliem satricinājumiem neizdosies izvairīties. 1991. g. beidza pastāvēt
PSRS, bet pārdale līdz galam nenotika. Ir militāri ekonomiski spēki, kas vēlas pārdali turpināt. Ir neveiksmes ASV un ļoti vāja ES pārvaldība. Pašreizējais ES prezidents Ž. K. Junkers
nespēj vadīt ES. Vācijas kanclere Angela Merkele nesen paziņoja, ka Eiropa nevar paļauties
uz ASV — tas ir draudošs paziņojums.
Atmodai ir jānāk, bet kopā ar Eiropu. Vai
tā notiks — nav redzamas ES institūcijas, kas
varētu pieņemt šādu lēmumu.
Eiropa balstās uz kristīgo civilizāciju. Kristīgās vērtības uztur skaidru formātu. Bažas
rada tas, ka skolās par kristīgajām vērtībām
māca pārāk maz. Vai plurālisms nav kļuvis
par pārspīlējumu? Arī demokrātijai ir robeža — to nosaka Satversme. Latvijā jābūtības
(M. Kūles jaunvārds, kas nozīmē — tā vajag
būt) ir pārāk maz. Cilvēks ar savām tiesībām
nedrīkst aizvainot citu tiesības.
Izglītības un zinātnes ministrija ievieš
kompetences izglītību. Kompetence ir kritiskā domāšana. Taču nevar dot tikai melnu
kritiku — ir jābūt arī pozitīvisma kampaņām.
Vēlēšanu retorikā partijas runā par garīgo
vērtību balstīšanu. Pašvaldībām ir līdzekļi,
bet par garīgām vērtībām tās necīnās.
Nākotnes virpulī izšķirošais būs gribasspēks un valsts vērtības, bet nav redzams
spēks, kas varētu nest atmodu. Mediji piedāvā tikai negatīvisma kampaņas. Jaunatne ne
par ko neinteresējas. Cinisms un nevērība ir
pārāk plaši izplatīti.
Lai notiktu atmoda, jābūt valsts politiskai tieksmei pēc tās. Ja tā notiktu, tā būtu
citāda, jo nav kopēja ienaidnieka. Trešās atmodas laikā Tautas frontei bija jauks veidols.
Vēlme pēc brīvības bija lielāka nekā tieksme
pēc valsts.

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā ir bijis
džungļu kapitālisms. Arī reliģijā ir postmodernas nezāles un process iet uz priekšu. Taču
reliģija ir kristīgās civilizācijas pamats. Ir arī
skabargu dūrēji — tādi, kas zākājas, ienīst
jebko un ir pret konservatīvo vēsturisko kristietismu, no vienas puses, un Krievijas specdienesti, no otras puses.
Šādos apstākļos ir naivums parādīt separātismu, un tas ir riskanti. Diskusija par
tiesībām var palīdzēt uzlabot tautas noskaņojumu, bet ir jāievēro robežas. Piemēram,
nevar prasīt, lai latgaliešu valoda būtu valsts
valoda — to praktiski nevar īstenot.
Konsilija gaitā diskusija par Latgales
problēmām turpinājās. Z. Stankevičs pauda
atziņu, ka Latgalei ir jāpiešķir tāda autonomijas pakāpe, kas apmierina vietējos iedzīvotājus. Atceroties Latgales kongresā vērojamās
separātisma idejas (Latgales neatkarība, savs
karogs, latgaļu valoda kā valsts valoda) gan
M. Kūle, gan J. Streičs norādīja, ka kongresā
nav bijusi pietiekama tautas pārstāvniecība
šādu ideju apspriešanai. Iespējams, Latgales
problēmu risināšanai par pamatu būtu jāņem
draudzes.
G. Zemītis atzina, ka uzaicinājums runāt
par ceturto atmodu ir provokatīvs. Ir spēki,
kuri nemitīgi uztur ideju, ka šī valsts nav izdevusies, demokrātija neko nav devusi, nav
attaisnojusies Latvijas iestāšanās ES, vajadzīga jauna “neatkarīga” Latvija ārpus ES un
ārpus NATO.
Viņš pauda pārliecību, ka Trešās atmodas
mērķi visumā ir sasniegti. Bija runa par nācijas izdzīvošanu, centās saglabāt savu valodu. Tagad Latvija ir neatkarīga valsts. Ir laiks
beigt atmosties, nepieciešams sākt strādāt.
Protams, pilnība nav sasniegta. Raksturojot
savas izjūtas, viņš teica: “Vai esmu bagāts?
Nē! Vai ir nodrošinājums vecumdienām? Arī
nē! Rīt man jāstājas sava institūta darbinieku
priekšā un jāsaka, ka naudas nav un nebūs!
Neesmu laimīgs, un tomēr...”
Atšķirība starp pirmo un otro atmodu ir tāda, ka Pirmās republikas laikā bija
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jāsakārto dažas lietas, bet nebija jāmaina
domāšana. Toreiz varēja paļauties uz saviem
spēkiem.
Domāšanas maiņa ir grūts un lēns process. Vēlme tuvināties kristīgajai ticībai rodas
ar cilvēka atbilstošu briedumu. Citos aspektos ir sajūta, ka jāmainās, tomēr joprojām
esam gaidošā sabiedrībā.
“Ar gadiem esmu nonācis tuvāk kristietībai,” teica G. Zemītis. “Es pilnīgi piekrītu
tam, ka iesākumā bija Vārds. Saka, kad būs
labklājība, mēs mīlēsim Latviju. Bet atcerēsimies: “Iesākumā bija Vārds!” Labklājība atnāks tad, ja mēs mīlēsim Latviju! Mīlēt nozīmē nezagt, neapkrāpt valsti, nenoniecināt to
un nepamest grūtā brīdī. Mēs diemžēl joprojām esam gaidošā sabiedrībā. No kolektīvas
sabiedrības esam iegājuši tādā, kur galvenā ir
pašu iniciatīva, paļaušanās uz pašu spēkiem,
un esam tajā apjukuši.
Katram indivīdam jāapzinās sevi kā valsts
daļu. Ir jāstiprina gan latviskā, gan eiropeiskā
identitāte. Bieži tiek teikts “ko mēs skrienam
uz Eiropu!” vai “atkal Eiropa mums kaut ko
diktē!”. Mēs esam Eiropa, esam vienmēr tur
bijuši. Tikai piecdesmit padomju okupācijas
gadus bijām ārpus tās. Jā, arī pati Eiropa ir
apjukusi, bet bēgļu krīzei ir arī sava pozitīvā
puse — Eiropa ir spiesta domāt par savu identitāti un vērtībām, kuras tā nedrīkst zaudēt.
Lai uzlabotu dzīvi Latvijā, ir jāveic ikdienas
uzdevumi. Pirmais un galvenais uzdevums ir
jaunās paaudzes audzināšana, tostarp, jāspēj
ierobežot pašlaik valdošo negatīvisma ideoloģiju. Ko var gaidīt no bērna, kurš ģimenē par
Latviju dzird tikai slikto? Un tomēr, G. Zemītis
izteica cerību, ka “jaunā paaudze būs vairāk
sagatavota dzīvei demokrātijas un brīvā tirgus
apstākļos”.
V. Krastiņš atcerējās, kādi bija cilvēki
Tautas frontes laikā. Ķermeņa valodā bija
atmoda, upurēta griba, vēlēšanās nokratīt
ķēdes. Trešo atmodu atkārtot nav iespējams,
bet ir citas lietas. Ir jāatceras, ka Mozus, izvedot cilvēkus tuksnesī, ne tikai vadīja, bet arī
mācīja baušļus. Mēs esam aizmirsuši bauš74

ļus un līdz ar tiem — arī kristīgās vērtības.
Mūsdienās politiskajā apritē ir jāatjauno divi
jēdzieni: “valsts griba” vai kopējais labums
un “valsts nācija”. Ir jāsper nākamais solis,
jo atmodas laikā nav notikusi garīgā atmoda
galvenokārt tāpēc, ka nebija garīgā vadoņa.
Valdības nav spējušas atrisināt ekonomiskās attīstības jautājumus un tas ietekmē
uzskatus par valsti. Ir jūtams humanitāro un
sociālo zinātņu trūkums. Cilvēki brauc prom.
V. Krastiņš pauda pārliecību, ka Latvijai ir
nākotne, bet tā ir pašiem jāveido — skolās,
masu plašsaziņas līdzekļos. Z. Stankevičs uzsvēra, ka Latvijas nākotnes pamats ir inteliģence pie nosacījuma, ka tā respektē cilvēka
garīgo dimensiju ne tikai kulturālā, bet arī
reliģiskā ziņā. V. Krastiņš atkārtoja, ka nākotnes atslēga ir izglītība, bet tai jābūt konkrētai.
Izglītības reformai ir jābūt kā izglītības satura
reformai. Ir daudz jauniešu ar ideālistiskiem
uzskatiem, un tie ir jāattīsta. Ir jādomā par
tiem, kam šodien pieci gadi — ko viņiem mācīsim?
Ir jābūt vērtībizglītībai un jāattīsta kritiskā domāšana, labi saprotot, ko tas nozīmē.
Demokrātija ir brīvība, tiesības brīvi izteikties, tomēr tai ir arī ierobežojums — cilvēku
vispārējās tiesības, ko nosaka Satversme.
I. Latkovskis vēlreiz uzsvēra, ka Latvijā
nav notikusi garīgā atmoda. Daudz kas atkarīgs no politiķiem, taču Latvijā labu politiķu
nav daudz.

Kas varētu būt Ceturtā atmoda?

Gandrīz visi eksperti uzskatīja, ka
Ceturtajai atmodai ir jābūt, bet kā evolūcijai,
nevis radikālam procesam.
M. Pūķis formulēja, ka atmoda ir nacionāla parādība, saistība ar tautu. Ja tā notiek —
tās ir kvalitatīvas pārmaiņas. Tautā piedzimst
un attīstās spēki, kas izraisa pārmaiņas. Lai
atmoda notiktu, cilvēkiem jāmainās, lai būtu
cits pasūtījums valsts varai un pašai sabiedrībai, un tas mainītu esošo uz to vai citu pusi.
Atmodu rosināt var vēlēšanas, Eiropas
procesi, arī saimnieciskās neveiksmes.

zinātnes dzīve
Atmodas virzītājiem ir jāsaprot, ko vēlas
mainīt. Pašlaik Latvija ir maza, nabadzīga
valsts, kas netiek galā ar savām problēmām.
Atmodas virzītājspēkiem ir jāsaskata augstāki
mērķi. Tie var būt valstiski, sabiedriski un garīgi. Valsts kārtība un valsts pārvalde nav jāmaina — Latvijā valsts pārvalde ir viena no
labākajām ES.
Sabiedrībai ir jāatgūst pašlepnums. Latvijā ir pietiekami daudz talantu, veiksmīgo
cilvēku skaits pieaug, tāpēc viens no jaunās
atmodas uzdevumiem ir atsvabināt Latvijas
iedzīvotājus no kalpa sindroma.
Otrs uzdevums — iemācīt dzīvot jaunajā
pasaulē, sadzīvot ar konkurenci, saprast savu
vietu un iespējas.

Taču pāri visam ir garīgā
atmoda — Trešās atmodas laikā
nepabeigtā procesa turpinājums

Garīgās atmodas pamats ir garīgo vērtību
un tās veidojošo humanitāro un sociālo zinātņu, izglītības un kultūras prioritātes Latvijas
nākotnes veidošanā.
Izglītības reformām ir jābūt kā izglītības
satura reformām. Ir jābūt vērtībizglītībai un
jāattīsta kritiskā domāšana, bet labi saprotot,
ko tas nozīmē.
Jāierobežo negatīvisms. Filmās, teātrī,
žurnālistu tekstos jāatklāj ēnas puses, bet tās
nedrīkst nomākt pozitīvo informāciju.
Lai izkoptu garīgās vērtības, ir vērts
ieviest skolā Bībeles mācību ar tradicionālo
konfesiju, vēlams ekumenisku, skaidrojumu.
Cilvēku sabiedrība nevar pastāvēt bez garīgām vērtībām.
Pārmaiņu rezultātā katram indivīdam jāapzinās sevi kā valsts daļu. Jāiegūst pašpārliecība un emocionāla neatkarība.
Labs atmodas rezultāts iespējams tikai
tad, ja tā notiek vienlaicīgi gan Latvijā, gan
ES (M. Pūķis, M. Kūle). Arī Z. Stankevičs atzina, ka atmoda nav iespējama tikai Latvijas
robežās. Jāpēta, kur pēc tās ir interese.
J. Streičs pauda radikālu uzskatu, ka par
atmodu varētu runāt tikai tad, ja tiktu pārska-

tīta valsts kārtība, kā tas bija Trešās atmodas laikā, kad to rosināja radošo savienību
tikšanās. Runas vien neko nedod. Pašlaik ir
pastāvošās ideoloģijas diktatūra.
M. Kūle pauda bažas, vai ir tādi spēki (Latvijā un ES), kas vēlētos īstenot jaunu atmodu.

Kopsavilkums

Vai jauna atmoda ir nepieciešama?

Svarīgi Trešās atmodas mērķi ir sasniegti:
n atjaunota Latvijas neatkarība;
n atgūts valstiskums;
n Latvija atgriezusies attīstīto Eiropas
valstu saimē, kļuvusi par ES, NATO
un OECD dalībvalsti.
Latviešu nācija nav izdzīvojusi pilnvērtīgu
nacionālās valsts situāciju. Trešās atmodas
rezultātā ir novērsts apdraudējums latviešu
valodas pastāvēšanai un nācijas izdzīvošanai,
taču nav notikusi iekšējā garīgā atmoda un
nav sasniegta nācijas garīgā pilnveide. Tā ir
nepieciešama, lai valsts attīstība būtu pilnvērtīga, iedzīvotāji būtu apmierināti ar dzīvi Latvijā un nemeklētu labākas iespējas ārpus tās,
nebriestu konflikti vai separātisma tendences,
ko ārēji spēki varētu izmantot nācijas šķelšanai un valsts neatkarības apdraudējumam.
Vāja ekonomiskā attīstība iekšzemē un
satraucošas ekonomiskās un politiskās norises ārpus Latvijas uztur valstī negatīvismu,
kas izpaužas sadzīvē, ģimenē, masu plašsaziņas līdzekļos un arī jaunāko laiku kultūras
norisēs (teātrī, kino, mākslā). Negatīvisma
vide un vēlēšanās no tās izkļūt rosina ideju
par ceturtās atmodas nepieciešamību un pārdomas par tās iespējamo veidu.
Lai uzlabotu dzīvi Latvijā, radikālas pārmaiņas nav nepieciešamas, bet ir jāveic
ikdienas uzdevumi. Pirmais un galvenais
uzdevums ir jaunās paaudzes audzināšana,
tostarp, jāspēj ierobežot pašlaik valdošā negatīvisma ideoloģija vidē, kas skar jaunatni.
Politiskajā apritē ir jāatjauno divi jēdzieni:
“valsts griba” un “valsts nācija”.
Šo uzdevumu kopumu var uzskatīt
par ceturtās — garīgās — atmodas pamatu,
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turklāt, tai jānotiek ne tikai Latvijā, bet plašāk — vismaz ES robežās.

Kas varētu būt Ceturtā atmoda?

Ceturtajai atmodai ir jābūt kā evolūcijai,
nevis radikālam procesam.
Atmoda ir nacionāla parādība, saistība ar
tautu, kas rada kvalitatīvas pārmaiņas. Lai
atmoda notiktu, cilvēkiem jāmaina “pasūtījums” valsts varai un pašai sabiedrībai.
Atmodu rosināt var vēlēšanas, Eiropas
procesi, arī saimnieciskās neveiksmes.
Atmodas virzītājiem ir jāsaprot, ko vēlas
mainīt, jāsaskata augstāki mērķi. Tie var būt
valstiski, sabiedriski un garīgi.
Valsts kārtība un valsts pārvalde nav jāmaina — Latvijā valsts pārvalde ir viena no
labākajām ES.
Sabiedrībā jaunās atmodas uzdevumi ir
atsvabināt Latvijas iedzīvotājus no kalpa sindroma, iemācīt dzīvot jaunajā pasaulē, sadzīvot ar konkurenci, saprast savu vietu un
iespējas.

Taču pāri visam ir garīgā atmoda —
Trešās atmodas laikā nepabeigtā
procesa turpinājums

Garīgās atmodas pamats ir garīgo vērtību
un tās veidojošo humanitāro un sociālo zināt-
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ņu, izglītības un kultūras prioritātes Latvijas
nākotnes veidošanā.
Izglītības reformām ir jābūt kā izglītības
satura reformām. Ir jābūt vērtībizglītībai un
jāattīsta kritiskā domāšana, bet labi saprotot,
ko tas nozīmē.
Ir jāierobežo negatīvisms. Filmās, teātrī,
žurnālistu tekstos ir jāatklāj arī ēnas puses,
bet tās nedrīkst nomākt pozitīvo informāciju.
Lai izkoptu garīgās vērtības, ieteikts ieviest skolā Bībeles mācību ar tradicionālo
konfesiju, vēlams ekumenisku, skaidrojumu.
Cilvēku sabiedrība nevar pastāvēt bez garīgām vērtībām.
Pārmaiņu rezultātā katram indivīdam jāapzinās sevi kā valsts daļu. Jāiegūst pašpārliecība un emocionāla neatkarība.
Labs atmodas rezultāts iespējams tikai tad, ja tā notiek vienlaicīgi gan Latvijā,
gan ES.
Ir bažas, vai ir tādi spēki (Latvijā un ES),
kas vēlētos īstenot jaunu atmodu.
Slēdzienu sagatavoja
Raita Karnīte
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu
nodaļas priekšsēdētāja
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Jauniešu bezdarbs —
cēloņi un risinājumi
Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļā
2017. gada 9. augustā notikušā ekspertu konsilija
Slēdziens
Konsilijā bija aicināti piedalīties Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas; no ES Pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Saeimas komisiju, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības
(LM), Kultūras, Ekonomikas ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Valsts izglītības
un attīstības aģentūras (VIAA), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA), jauniešu
organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji un neatkarīgi eksperti. Visi uzaicinātie ir saņēmuši
konsilija “Slēdziena” projektu, varējuši to vērtēt un sniegt par to priekšlikumus.
Konsilija sēdē piedalījās:
valsts institūciju speciālisti: LM Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona
Tutova, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta, NVA direktore Evita Simsone un viņas vietniece Kristīne
Stašāne, VIAA direktore Dita Traidās un Administratīvā departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane, JSPA projektu koordinatore Aija Kasemira;
jauniešu organizāciju darbinieki;
eksperti: Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas
galvenais ekonomists Oļegs Krasnopjorovs, Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta docente Inta Ostrovska, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pētniece Līva
Griņeviča, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesors,
LZA korespondētājloceklis Konstantīns Didenko, LU Akadēmiskās bibliotēkas pārstāvis Viktors
Urvačovs, LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele;
žurnālisti no laikraksta “Diena” un Latvijas Nacionālās televīzijas (LNT).
Konsilija mērķis: apzināt jauniešu bezdarba cēloņus un meklēt risinājumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Jauniešu īpatsvars Latvijā kopējo iedzīvotāju kopskaitā ik gadu samazinās, tāpēc darba tirgus atjaunotnes kontekstā jauniešu bezdarbs ir aktuāla problēma. Bezdarbs
ietekmē ne tikai indivīda labklājību un iespējas iekļauties darba tirgū, bet arī valsts ekonomisko
attīstību kopumā.

1. Analītiskā daļa

1.1. Konceptuālā pieeja

Konsilija sagatavošanas gaitā radās pārdomas par pētāmās problēmas būtību un,
atbilstoši tam, pasākuma patieso mērķi. Atbilstoši ierastajam un saziņā plaši lietotajam

formulējumam sākotnēji konsilija mērķis
bija — meklēt risinājumus jauniešu bezdarba
samazināšanai. Šāda mērķa dziļāka izpratne
radīja šaubas, vai bezdarba samazināšana
pati par sevi ir jauniešu bezdarba problēmas risinājums vai tikai vēlamais rezultāts.
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Jauniešu bezdarbnieku skaitu var samazināt
arī, radot Latvijā jauniešiem nevēlamus apstākļus un veicinot to izbraukšanu no valsts.
Jo mazāk strādāt gribošu jauniešu, kas nevar
atrast darbu, jo mazāks jauniešu bezdarbs.
Šāds risinājums ir destruktīvs, taču iespējams, jo attieksme pret emigrāciju Latvijā pati
par sevi ir destruktīva (lai brauc, gan jau atgriezīsies, kad Latvijā kļūs labāk).
Precīzāks mērķa formulējums būtu —
meklēt risinājumus jauniešu nodarbinātības
veicināšanai — t.i., saprast, kā novērst ap
stākļus, kas liedz jauniešiem iekļauties darba
tirgū un tur palikt. Konsilija diskusija un atziņas tika virzītas uz šo mērķi.
Otra konceptuālā nostādne skar izpratni
par jauniešu bezdarba cēloņiem. Konsilija
dalībnieki piekrita, ka jauniešu bezdarbam ir
objektīvi un subjektīvi cēloņi un abi ir vienlīdz
svarīgi.
Trešā konceptuālā nostādne skar veidu,
kā jaunieši var iesaistīties darba tirgū. Konsilija dalībnieki piekrita, ka jaunietis, kas vēlas
iesaistīties darba tirgū var būt:
n nodarbinātais — darba ņēmējs;
n nodarbinātājs — darba devējs (īpašnieks/ uzņēmējs) vai
n pašnodarbinātais.

1.2. Vai jauniešu bezdarbs Latvijā ir
problēma?

Nodarbinātības analīzē par jauniešiem
uzskata iedzīvotājus divās vecuma grupās —
15–24 gadus veci un 25–29 gadus veci.
Jauniešu bezdarbs ekonomiski attīstītajās
valstīs nemainīgi ir aktuāla tēma. Jaunākajā
Minhenē izdotā CESifo FORUM 1 izdevumā
publicētā rakstā par jauniešu bezdarbu Eiropas Savienības (ES) valstīs autori secina, ka
augsts un noturīgs jauniešu bezdarbs Eiropā
ir zināms kopš 20. gs. 80. gadu sākuma2.
ES28 valstīs bezdarba līmenis jauniešu vecuma grupās (15–24 gadu vecumā un 25–29
gadu vecumā) ir augstāks kā vecuma grupā
virs 30 gadiem, bet relatīvais bezdarba līmenis (starpība starp jauniešu un par 30 gadiem
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vecāku iedzīvotāju bezdarba līmeni) ES vidēji
ir noturīgi lielāka, kā, piemēram, ASV un G7
valstīs.
Arī Latvijā jauniešu bezdarbs tiek uzskatīts par svarīgu valsts un sabiedrības attīstības jautājumu. CSP dati liecina, ka 2017. g.
1. ceturksnī reģistrētie bezdarbnieki jauniešu
vecuma grupā veidoja 17,3% no ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju skaita šajā grupā, turpretī
vidēji valstī reģistrētais bezdarba līmenis bija
9,4% — tātad jauniešu bezdarba rādītājs
bija augstāks kā vidējais rādītājs valstī. NVA
direktore E. Simsone informēja konsiliju, ka
2017. g. 30. jūnijā kā bezdarbnieki vecuma
grupā no 15 līdz 24 gadiem bija reģistrētas
4565 personas, 25–29 gadu vecumā —
7770 personas.
Ko nozīmē šie skaitļi un cik dziļa ir problēma, salīdzinot ar citām ES valstīm? Vai jauniešiem Latvijā tiešām ir grūti atrast darbu,
vai arī jauniešu bezdarba problēma tiek izcelta tāpēc, ka tā ierasts un tā ir ES kopēja
nostāja?
Latvijas Bankas galvenais ekonomists
O. Krasnopjorovs pārsteidza konsilija dalībniekus, apgalvojot, ka, pareizi tulkojot statistiskos datus, jauniešu bezdarbs Latvijā
nav uzskatāms par problēmu. Šo domu viņš
pauda arī publikācijā3 tūlīt pēc konsilija. Ir
pieņemts balstīties uz skaitļiem, kas tiešām
rāda, ka bezdarba līmenis jauniešu grupā ir
augsts — augstāks kā pārējās vecuma grupās. Atsevišķās ES valstīs (Grieķija, Spānija)
bezdarba līmenis agrā jauniešu vecuma grupā sasniedz 40% un pat vairāk.
O. Krasnopjorova apgalvojumu pamato
divi apsvērumi. Pirmkārt, jauniešu — bezdarbnieku nav daudz. Latvijā no 184 tūkstošiem jauniešu 15–24 gadu vecumā tikai
12 tūkstoši meklē darbu4 un tikai pieci tūkstoši NVA ir ieguvuši bezdarbnieka statusu.
Otrkārt, jāsaprot, kā rodas augstais jauniešu bezdarba līmenis — divreiz augstāks
nekā citās vecumgrupās (1. att.). Tas rodas
tāpēc, ka bezdarba līmeni aprēķina procentos
no ekonomiski aktīvajiem jauniešiem, kuru
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skaits jauniešu vecuma grupā ir neliels (68
tūkstoši), bet rezultātu interpretē, it kā bezdarba skaitlis attiektos uz visiem grupas iedzīvotājiem. O. Krasnopjorovs domā, ka šāda
bezdarba interpretācija nav pareiza, kaut arī
to izmanto starptautiskās organizācijas un
pazīstami pētnieki.
Divas trešdaļas jauniešu nav ekonomiski
aktīvi, jo mācās. Tas ir labi, jo izglītība samazina jauniešu bezdarba risku nākotnē. Tāpēc
nevar teikt, ka katrs trešais jaunietis ir bez-

darbnieks, jo, attiecinot bezdarbnieku skaitu
pret visu noteiktā vecuma iedzīvotāju skaitu,
nevis tikai pret ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaitu, bezdarba līmenis jauniešu vidū ir pat
zemāks nekā citās grupās (2. att.). O. Kras
nopjorovs uzskata, ka runas par “zaudēto paaudzi” ir pārspīlētas.
Pieminētajā CESifo FORUMA rakstā
atrodami attēli, kuros, izmantojot OECD statistiku, valstis sarindotas pēc divām pazīmēm — vidējais relatīvais bezdarba līmenis

Avots: CSP dati; autora aprēķins

1. att. Bezdarbs (darba meklētāju īpatsvars) Latvijā vecumgrupu dalījumā
(% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2017. g. 1. cet.

Avots: CSP dati; autora aprēķins

2. att. Bezdarbs (darba meklētāju īpatsvars), % no kopējā iedzīvotāju skaita šajā
vecumgrupā (2017. g. 1. cet.)
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laikposmā no 2007. līdz 2015. g. un vidējā relatīvā bezdarba līmeņa izmaiņas (laikposms no 2007. līdz 2015. g. pret laikposmu no 1981. līdz 2006. g.). Vecuma grupā
no 15 līdz 24 g. Latvijā relatīvais bezdarba
līmenis ir vidēji augsts, un tas ir tikpat augsts
kā vidēji OECD valstīs, nedaudz augstāks kā
vidēji G7 valstīs, zemāks kā vidēji ES valstīs un ievērojami zemāks kā Polijā, Grieķijā,
Spānijā un Itālijā. Rādītājs ir palielinājies,
un tas liecina, ka bezdarba atšķirības starp
jauniešu un pārējo iedzīvotāju grupām ir palielinājušās. Latvijā atšķirība ir lielāka kā vidēji OECD, G7, ES valstīs. Vecuma grupā no
25 līdz 29 g. vecumam salīdzinošā bezdarba
rādītājs Latvijā ir zemāks, taču arī šajā grupā
tas pieaug straujāk kā vidēji OECD, G7, ES
valstīs. Skaitļi liecina, ka jauniešu relatīvais
bezdarbs Latvijā ir augstāks un tā izmaiņas ir
straujākas kā, piemēram, Vācijā, kur tas tiek
uzskatīts par lielu problēmu. Salīdzinājums
ar Vāciju liek domāt, ka arī Latvijā jauniešu
bezdarbs ir problēma.
Neskatoties uz skaitļiem un salīdzinājumiem, kas Latviju rāda esam ES vidējā līmenī,
jauniešu bezdarbs, liels vai mazs, ir problēma
kaut vai tāpēc, ka tas raksturo jauniešus, kas
meklē darbu — darba tirgus papildinājumu,
aktīvāko un izglītotāko sabiedrības daļu. Neveiksme darba mūža pašā sākumā var izmainīt visu cilvēka dzīvi. Turklāt, ekonomiski neaktīvo jauniešu grupā ietilpst arī iedzīvotāju
daļa, kas nemācās, nestrādā un nav reģistrējušies par bezdarbniekiem. ES saukti par
NEET (not in employment, education and
training/ nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā
vai mācībās), kuru nākotnes izredzes ir sevišķi mazsološas.

1.3. Jauniešu bezdarbs plašākā
kontekstā

VIAA vadītāja D. Traidās bija pārliecināta,
ka IZM un tās aģentūras redz cēloņsakarības
jauniešu nodarbinātības jautājumos.
Balstoties uz pieredzi, kas iegūta, darbojoties Valsts Nodarbinātības padomē ar trīs
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nozaru ministriju (ministru) pārstāvniecību,
D. Traidās formulēja trīs cēloņsakarības, kāpēc jaunieši nevar atrast darbu:
1) kādu darbu jaunieši grib darīt, kādas
profesijas grib iegūt. Izglītības programmas
veido, balstoties uz darba devēju pieprasījumu, tomēr nozaru pieprasījums netiek izpildīts. Darba devēji pieprasa speciālistus vienkāršās profesijās (apdares darbu speciālisti,
šuvējas, automehāniķi, tehniķi) — tās arī ir
vajadzīgas tautsaimniecībai, bet jaunieši tās
nevēlas apgūt;
2) palīdzības instrumentus ietekmē cīņa
par 9. klases beidzēju un to, kāds viņš ir.
Pirmkārt, vispārējās izglītības skolas nevar
nodrošināt pietiekami augstu 9. klases beidzēja izglītības līmeni, lai viņš/-a varētu pilnvērtīgi turpināt mācības vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādēs. Otrkārt, cīņa par
9. klases beidzēju notiek starp valsti un pašvaldību, jo 9. klases skolēns “atnes” naudu
izglītības iestādēm (finansējums pēc principa
“nauda seko skolēnam”). Treškārt, arī ģimene ietekmē 9. klases beidzēja izvēli. Ģimene
nereti bremzē iestāšanos profesionālās izglītības iestādē, jo tad jaunietis atstās mājas un
nevarēs palīdzēt mājas saimniecībā. Tāpēc
9. klases beidzējs sāk mācīties tuvāk esošajā
vidusskolā un pēc tās nav sagatavots turpmākai profesionālai izglītībai augstākās izglītības
sistēmā. Ir vajadzīgi papildu instrumenti, kas
viņam palīdz turpināt izglītību — piemēram,
jauniešu garantijas;
3) uzņēmējdarbības vide ir noteicošā gan
izglītības piedāvājuma, gan nodarbinātības
aspektā. Izglītības saturu nosaka nevis izglītības iestādes, bet darba devēji. Jauniešus
interesē robotronika, robotika, ar IT nozari
saistītās nozares, bet Latvijā industrija nav
liela. Izglītības politikas veidotāji saka, ka izglītības sistēma nevar šādas prasmes piedāvāt, jo maz tādu uzņēmumu, kuriem tās būtu
vajadzīgas. Rezultātā Latvijā jaunieši tiek sagatavoti arhaiskās profesijās. Uzņēmējdarbības vide kopumā ir slikta — to dara nodokļu
reforma un ēnu ekonomika.

zinātnes dzīve
IZM Izglītības departamenta direktora
vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās izglītības jomā I. Šusta papildināja, ka profesionālajā izglītībā sistēmas līmenī ir daudz kas sakārtots. Izglītības iestādes
un programmas ir modernizētas un atrodas
pasaules līmenī, un arī sociālā vide ir sakārtota (dienesta viesnīcas — būtiski, lai
profesionālās izglītības iestāde būtu pievilcīga jauniešiem). IZM sadarbojas ar darba
devējiem izglītības programmu izstrādē un
daudz strādā ar dažādām auditorijām, t.sk.
ar plašsaziņas mediju pārstāvjiem, stāstot
ģimenēm un jauniešiem, kāda ir moderna
profesionālā izglītība.
Arī viņa uzsver darba vides nozīmi — vai
nākamā speciālista darba vide būs tāda, ka
jauniešiem ar labu profesionālo izglītību būs
patīkami strādāt. Ieviešot jaunumu — darba
vidē balstītu profesionālo izglītību, jaunieši
ātrāk iepazīst darba vidi un darba vieta iepazīst jauniešus, taču jautājums — vai darba
apstākļi un sociālie nosacījumi būs tādi, ka
jaunieši vēlēsies strādāt, paliek neatrisināts.
D. Traidās minēja raksturīgu piemēru —
trūkst darbinieku būvniecībā, bet jaunieši nevēlas ne mācīties, ne strādāt, jo nozare nav
droša, tā jauniešus neinteresē. L. Romele,
raksturojot institūciju sadarbības lomu darba
vides veidošanā, iepazīstināja ar topošo ģenerālvienošanos par minimālās algas līmeni
būvniecības nozarē, ko īsteno arodbiedrības.
Šis pasākums nav vērsts uz jauniešu bezdarbu, lai nepastarpināti mazinātu ēnu ekonomiku un padarītu nozari patīkamāku jauniešiem.
E. Simsone piekrīt stereotipam, ka galvenā problēma ir nonākt darba tirgū un tur
palikt. To kavē profesionālās kvalifikācijas
trūkums. Jaunieši nereti izvēlas vidējās vispārējās mācību iestādes, neiegūst profesionālu
kvalifikāciju un neturpina izglītību augstākās
mācību iestādēs. Otrs iemesls — iepriekšējas
darba pieredzes trūkums.
Jauniešu nodarbinātību iespaido reģionālās problēmas. Jo tālāk no ekonomiskās

attīstības centra, jo tur esošās problēmas un
dzīves veids atstāj lielāku ietekmi uz jaunieša sākotnējām izvēlēm un dzīvesveidu. Bieži
vien jau agrā vecumā jauniešiem ir savi bērni,
bet jaunajiem vecākiem nav iegūta pamatizglītība, no tā taču veidojas dzīves modelis.
O. Krasnopjorovs atzīst, ka jauniešu bezdarba tēma ir kopsaucējs divām savstarpēji
saistītām problēmām — (1) reģionālajam
bezdarbam (Latgalē augsts bezdarbs kopumā
un arī jauniešu bezdarbs) un (2) nepietiekamai izglītības kvalitātei.
Statistika liecina, ka izglītība ietekmē
nodarbinātību. Tikai 4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ar augstāko izglītību ir
bezdarbnieki — mazāk kā iedzīvotāju grupās
bez izglītības. Pusei no NVA reģistrētajiem
bezdarbniekiem ir zems izglītības līmenis, bet
ir iepriekšējā darba pieredze, tātad darba pieredzes trūkums nav izšķirošs darba iegūšanai
un noturēšanai.
Centralizēto eksāmenu rādītāji liecina,
ka mazās skolās un mazās klasēs eksāmenu rezultāti ir sliktāki. Protams, ir arī tādas
mazās skolas, kur rezultāti ir labi, bet tās ir
izņēmums. Tā iemesls — tā kā pamatskolās
un vidusskolās finansējumu saņem atbilstoši skolēnu skaitam, skolās ar mazu skolēnu
skaitu ir mazs finansējums un zemas algas.
Pēc statistikas datiem, jo augstāka alga ir
skolotājiem, jo augstāki ir specializēto centralizēto eksāmenu rezultāti. Izskaidrojums ir
vienkāršs — ja finansējums skolās ir, tad var
izvēlēties labus skolotājus. Ja algas zemas,
jāņem tas, kas vēlas strādāt, bez atlases kritērijiem. Ko labu var iemācīt bērniem slikts
skolotājs?

1.4. Ko dara valsts un jauniešu
organizācijas, lai jaunieši varētu atrast
darbu?

Valsts ir domājusi par jauniešu nodarbinātības veicināšanas instrumentiem un tie
darbojas. Kā teica D. Traidās, “NVA un VIAA
piedāvātie nodarbinātības veicināšanas pasākumi nosedz visu perimetru” (visas saistītās
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jomas). VIAA ir Eiropas karjeras atbalsta politikas īstenotāja. Šī politika ietver abus aspektus — kas ir darba meklētājs un kas notiek
darba tirgū.
Jauniešiem paredzēta īpaša programma “Jauniešu garantija” (spēkā kopš 2014.
gada). Programmā risina katru bezdarba gadījumu individuāli, vērtē katru situāciju atsevišķi un atbilstoši tai piedāvā pasākumus un
pakalpojumus (E. Simsone, A. Tutova). Pieejami trīs veida pasākumi: apmācību, nodarbinātības un dažādi atbalsta pasākumi. Kopš
2014. gada dažāda veida pakalpojumus izmantoja vairāk kā 70 tūkstoši jauniešu, kas
saņēmuši karjeras konsultācijas, piedalījušies
subsidētās nodarbinātības pasākumos un apmācību programmās, iegūstot kvalifikāciju,
piedaloties tālākizglītības vai neformālās izglītības programmās, kas palīdz paaugstināt
konkurenci darba tirgū.
Pēc dalības apmācību programmās vidēji
45% jauniešu atrod darbu, pēc nodarbinātības pasākumiem virs 80% jauniešu atgūst
darbu — vai nu paliek savās darba vietās pēc
subsidētās nodarbinātības pasākuma, vai atrod darbu citā uzņēmumā (E. Simsone).
No Jauniešu garantiju ietvara caur VIAA
īstenoto izglītības programmu beidzējiem
75% atgūst vietu darba tirgū. Izglītībai un
kvalifikācijai patiešām ir liela nozīme darba
iegūšanā (D. Traidās).
Ideja par LM Jauniešu garantiju programmu radās pēc krīzes (A. Tutova). Jauniešus
krīze skāra vairāk kā pieaugušos nodarbinātos, tāpēc valsts atbalsta programmas sāka
strādāt ne tikai ar reģistrētiem bezdarbniekiem, bet arī ar ekonomiski neaktīviem
jauniešiem NEET grupā. Trīs gadu laikā trīs
projektos iesaistījās 100 tūkst. jauniešu.
Programma veidota tā, lai katrs NEET grupas
jaunietis varētu kaut ko iegūt no tās — gan
jaunieši ar nepabeigtu augstāko izglītību, gan
invalīdi un citi. Programma piedāvā kopumā
15 dažādus pasākumus.
Ekonomikas ministrija piedāvā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus
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prognozes, kurās uzrāda darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu (Ņ. Linde).
JSPA (A. Kasemira) strādā ar jauniešiem,
iesaistot tos neformālās izglītības programmās. Viena no aģentūras būtiskākajām prioritātēm ir sociālā iekļaušana, lai ikvienam
jaunietim būtu iespējas attīstīt savas kompetences, piedaloties aģentūras administrētajās
programmās. Piemēram, projekta “Proti un
dari” ietvaros aģentūras galvenā mērķa grupa ir tie jaunieši NEET situācijā, kas paši nav
motivēti risināt savas problēmas, līdz ar to ir
jāiegulda liels darbs, lai viņus identificētu un
pārliecinātu par dalību projektā. Arī kompetenču paaugstināšanas programmas tiek radītas individuāli katram jaunietim, lai panāktu labāko rezultātu un atgrieztu šos jauniešus
darba tirgū vai izglītībā.
IZM ieplānojusi un VIAA īsteno lielu nacionālo programmu — vismaz 300 izglītības
iestādēs tiks ieviesta karjeras konsultanta
štata vieta. Sākot no 7. klases, skolēniem
mācīs par karjeras izvēli, sevis novērtēšanu,
savu spēju formulēšanu, lai saprastu, ko nozīmē izvēlēties profesiju. Uz 700 bērniem ir
paredzēts viens karjeras konsultants, kas nepastarpināti un saskaņā ar darba plānu strādās ar jauniešiem. Programmu bija paredzēts
sākt 2009. g., bet tūlīt pēc krīzes to izsvītroja
no veicamo darbu saraksta. (D Traidās).
NVA speciālisti arī brauc uz skolām —
pēc izsaukumiem vai proaktīvi. Pieprasījums
pēc karjeras konsultācijām pieaug, jo skolas
un augstskolas apzinās jauniešu vajadzības
(E. Simsone).

1.5. Izglītības loma jauniešu
nodarbinātības veicināšanā

O. Krasnopjorovs nešaubījās, ka, apvienojot skolas, var izbrīvēt līdzekļus, lai paaugstinātu skolotāju algas. Viņš un citi eksperti nepiekrita R. Karnītes iebildumam, ka pareizāk
būtu piepildīt skolas ar skolēniem, nekā tās
slēgt, veicinot lauku teritoriju depopulāciju.
O. Krasnopjorovs uzskatīja, ka ar imigrāciju
mazo skolu iztukšošanos nevar apturēt. To

zinātnes dzīve
varētu, ja uz Latviju brauktu cilvēki ar labu
kvalifikāciju, bet tādi brauks uz citām Eiropas
valstīm, kur lielāki ienākumi.
Laukos mazās skolas jāslēdz, bet vietējie iedzīvotāji to nevēlas, jo skolas ir kultūras un izglītības centrs un nodarbina kvalificētus darbiniekus (A. Kasemira). Politiķus,
kas atbalsta mazo skolu slēgšanu, nākamajās vēlēšanās neievēl. Tāpēc ir jādomā par
komunikāciju izglītības sistēmas norisēs. Ir
jāprot pārliecināt, ka, pastāvot pašreizējam
finansēšanas mehānismam “nauda seko skolēnam”, lielākās skolas ne tikai pilsētās var
dot labāku izglītību un lielākas iespējas turpināt izglītošanos. No otras puses, ir jāizvēlas, kāda būs valsts attīstība — policentriska
vai citāda. Valsts nav tikai trīs lielas pilsētas
(I. Ostrovska). Skolu sistēma tiešām tiek sakārtota, bet tās īstenotāji nemainās un tas
joprojām ietekmē izglītības kvalitāti. Skolu
segregācija ir milzīga problēma. No lielām,
labām skolām nāk labi skolēni, no mazām
nē. I. Ostrovska atzina, ka skolu reforma laikam nav novēršama.
Konsilija dalībnieki atzīmēja, ka lielāki
uzlabojumi nepieciešami vidējās izglītības
un augstākās izglītības jomā. D. Traidās īpaši
akcentēja, ka profesionālās izglītības nozarē
un nodarbinātības veicināšanas nozarē pēdējos piecos gados ir sperti lieli soļi, lai reaģētu
uz darba tirgū notiekošo. Daudzās reformas
ir bijušas vērstas uz labiem rezultātiem. Arī
L. Griņeviča apstiprināja, ka profesionālā izglītībā ir labas izmaiņas. Piemēram, Ogres
Valsts tehnikums iesaistās starptautiskos
projektos, Latvijas studenti tiekas ar ārvalstu
studentiem, tehnikumā veicina darba vidē
balstītu izglītību.
To nevar teikt par augstāko izglītību.
Augstākās izglītības programmu trūkums ir
profesionālas pieredzes nenodrošināšana.
Darba devēji nevēlas ņemt darbā augstskolu
beidzējus bez profesionālajām iemaņām, bet
augstskola tās nevar iemācīt, jo augstskolas
pasniedzējiem nav praktiskās pieredzes. Akadēmisko izglītību ieguvušie var darboties tikai

akadēmiskā vidē — kā augstskolu pasniedzēji vai zinātnē.
V. Urvačovs (arī D. Traidās, L. Griņeviča)
uzsvēra, ka īpaša loma jauniešu turpmākajā
konkurētspējā ir augstiem augstākās izglītības iestādes kvalitātes standartiem, augstākās izglītības programmu kvalitātei un
pasniedzēju labai sagatavotībai. Pirmkārt,
šādas augstākās izglītības iestādes absolventi sniegs lielu pienesumu ekonomikai, atbildīs darba tirgus prasībām un būs nodrošināti
ar augstākās kvalitātes izglītību. Otrkārt, šādi
jauni profesionāļi būs daudzpusīgi attīstītas
personības. Liela loma ir arī vidusskolas līmeņa izglītībai.
Kvalitatīvai izglītībai ir nepieciešama
daudzvalodība (V. Urvačovs). Mūsdienīgam
skolēnam ir brīvi jāpārvalda divas vai vairākas svešvalodas. Laiks, ko jaunieši pavada
vidusskolā, ir labi piemērots valodu apguvei.
Tādējādi skolēni jau kopš jaunības brīvi pārvaldīs vairākas svešvalodas, iegūs nozīmīgas
priekšrocības darba tirgū nākotnē. L. Griņeviča īpaši akcentēja krievu valodas nozīmi, integrējoties Latvijas darba tirgū. Visas svešvalodu zināšanas dod konkurences priekšroku
darba tirgū, tomēr prasme sazināties krievu
valodā Latvijas darba tirgū ir biežāk vajadzīga, nekā prasme sazināties vācu vai zviedru
valodā, ko vidusskolā bieži apgūst kā otro
svešvalodu. Valodu mācības nepietiekamība
augstskolās ir izteikta.
Ir ļoti svarīgi, kādas kompetences studējošie iegūst katrā izglītības līmenī, ņemot
vērā turpmāk šajā slēdzienā minēto (A. Kasemira).
Sava komentāra nobeigumā V. Urvačovs
citē latīņu sakāmvārdu: Non scholae, sed vitae discimus./ Mēs nemācāmies skolai, bet
dzīvei.

1.6. Ko darīt?

Valsts institūciju un ekspertu ziņotais
apstiprināja, ka iemesli, kāpēc jaunieši nevar atrast darbu, ir zināmi, un atbilstoši
tiem sagatavoti nodarbinātības veicināšanas
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instrumenti. Tomēr bezdarbs gados jauno
darba meklētāju grupā turas augsts. Tas nozīmē, ka ir kāds pietiekami nenovērtēts, bet
ietekmīgs apstāklis vai vairāki apstākļi, kas
kavē normalizēt jauniešu bezdarbu vismaz
līdz vidējam rādītājam valstī (kas, samazinot
jauniešu bezdarbu, arī pazeminātos).
Novēršot šos apstākļus, varētu uzlabot
absurdo situāciju, ka sekmīgajiem darba devējiem trūkst darbinieku, savukārt darba tirgus spēcīgākā, uz nākotni vērstā daļa nevar
atrast darbu. Konsilijā izskanēja domas par
problēmām un to risinājumiem vairākās jomās.

Ģimene

Konsilijā vairākkārt izskanēja vērtējumi
par ģimenes lomu jauniešu darba mūža veidošanā. Ģimenei un skolai ir jādod ievirze
skolēniem par nākamo profesiju. Jūtams, ka
tā nenotiek (K. Didenko).
Vairāku apstākļu ietekmē (attīstīti sociālie
tīkli, vecāku aizņemtība, iekļaušanās atšķirīgā sociālā vidē, vāji attīstītas ģimenes uzņēmējdarbības tradīcijas un citu) paaudzes
attālinās. Ģimenes uzdevums — dot labākās
iespējas un padomus jaunajai paaudzei, nav
mainījies, bet ir mainījusies iespēja to īstenot.
Ģimenes ietekme var būt (1) apstākļu noteikta, kad jaunais cilvēks izvēlas savu dzīves
ceļu, balstoties uz ģimenē esošo pieredzi, vai
nu to atkārtojot (A. Kasemira, I. Ostrovska),
vai arī — radikāli no tās izvairoties; un (2) noteikta ar ierobežojumiem, kad ģimene regulē
jaunieša izvēli, nosakot savu atbalstu izglītībai (D. Traidās) vai pirmajiem darba dzīves
gadiem.

Sagatavošanās darba tirgum

Jaunieša kā personības un darba tirgus
dalībnieka veidošana ir jāsāk pirms viņa ienākšanas šajā tirgū — ģimenē, agrās izglītības pakāpēs (A. Kasemira, I. Ostrovska).
Jauniešiem jau agrā vecumā ir jāstāsta par
darba devēju un to, ko no darba devēja var
prasīt, un to, ko nevar. Ir jārunā ar jauniešiem
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par vērtību orientāciju. Jauniešiem ir jāsaprot,
kas viņi ir, kādas ir viņu iespējas. Jāsaprot, ka
vienkāršās profesijās strādājot nevar sasniegt
augstu dzīves līmeni un, ja viņi nevar iegūt
daudz, rodas netaisnības sajūta un vēlme —
ja nevaru tā, es nedaru neko. Jautājums par
vērtību orientāciju ir pilnīgi atstāts novārtā
(A. Kasemira).
Jāiegūst vairāk informācijas par ārvalstu
darba tirgu un migrācijas sekām. Jaunieša izpratnē — var jau aizbraukt uz citu valsti, kur
nopelnīs vairāk naudas, bet ir jāspēj novērtēt
sekas, piemēram, kas notiks ar viņa ģimeni,
kā būs, kad viņa bērns ar saviem vecvecākiem nevarēs saprasties svešā valodā (A. Kasemira).
A. Tutova pastāstīja par pieredzi savā
skolā. NVA nodarbības laikā viņa lūdza
9. klases jauniešiem, kas vēlas aizbraukt no
Latvijas, pacelt roku — visi pacēla. Jautājot par darba tirgu, izrādījās, neko jaunieši
nezina — ko viņi grib strādāt, kāds izskatās
darba tirgus Latvijā un ārvalstīs, kādas profesijas pieprasa, piemēram, Lielbritānijā, un
neapzinās, ka ārvalstīs tiek piedāvāts galvenokārt vienkāršo profesiju darbs (ar atbilstošu samaksu), kas gan ir lielāka kā Latvijā par
tādu pašu darbu.
Karjeras konsultanti apstiprina, ka zināšanas ir nepietiekamas. Jauniešiem ir lielas
ambīcijas par algu, viņi neparedz karjeras
ceļu — vēlas visu uzreiz un neinteresējas,
kas būs jādara.
Ir daudz labu portālu, kur iepazīstina ar
profesijām, publicē arī informāciju par darba samaksu, un tomēr jaunieši nav pietiekami informēti. Informācija ir pieejama, bet
jaunieši to nemeklē. Tāpēc informēšanas
stratēģija ir vēlreiz jāpārdomā. Ir jādod kvalitatīva informācija jau skolās un tādā valodā, ko jaunieši saprot. Piemēram, bija labs
projekts, novērtēja, kas no jaunieša varētu
iznākt (A. Tutova). Ir jārunā ar jauniešiem.
Valsts pārvaldē ir jāpārliecinās, vai jaunieši
uztver un vēlas dzirdēt to, ko viņiem saka un
rāda. Ir jāveido jauniešiem saprotama valoda

zinātnes dzīve
un komunikācijas veids, lai viņi uztvertu vēstījumu.
Konsilija dalībnieki bija vienisprāt, ka jaunieši nav pietiekami sagatavoti darba tirgum
un to parasti konstatē pēc skolas beigšanas,
kad jau ir jāpieņem lēmumi. Karjeras konsultantus gatavo un programmas īsteno, bet
skolā viņu nav un skolā nemāca par profesijām. Tas traucē izvēlēties konkrētu karjeru.
Jaunieši izvēlas nodarbošanos, nezinot, kas
gaida nākotnē, un ir gatavi jau studiju laikā
mainīt profesiju, nevēlas strādāt to, ko mācās. Bieži vien cenšas iekļūt jebkurā no valsts
budžeta finansētajām studiju vietām, jo tiecas tikai pēc diploma. Vadās no ieteikuma
vai sabiedrības attieksmes pret profesiju, bet
nezina, kas šajā profesijā jādara. Nezina neko
par profesiju klasifikāciju, profesiju standartu
(I. Ostrovska, K. Didenko).
Kā noderīgs piemērs tika minēts, ka, piemēram, Skandināvijas valstīs bērna karjeras
un profesionālās iespējas novērtē jau agrā
vecumā un to varētu darīt izglītības sistēmā.
Tomēr, praktizējot agrīnu bērna/jaunieša karjeras novērtēšanu, nedrīkst pārspīlēt (D. Traidās), jo ir viegli kļūdīties. Karjeras konsultantam ir jāpalīdz, lai bērns, 9. klasi beidzot,
saprastu, kam ir piemērots. Lai to panāktu,
pietrūkst pāris atbalsta mehānismu, par to
jau tiek domāts.
Informācija par darba tirgu ir jābalsta uz
faktiem. Arī izglītības pakalpojuma pārdošanā
ir jābūt labam mārketingam, sevišķi profesionālās izglītības jomā. Ar konkrētiem piemēriem un skaitļiem jāparāda, ka profesionālo
izglītību ieguvušo vidū nodarbinātības līmenis
ir augstāks kā vispārējo izglītību ieguvušo vidū,
ka profesionālā izglītība dod stabilitāti darba
tirgū un augstākas nodarbinātības iespējas,
palīdz pārvarēt krīzes situācijas un pielāgoties
darba tirgus izmaiņām (L. Romele). Viņa norādīja, ka jauniešu sagatavošana darba tirgum
jāvērtē vertikālā un horizontālā skatījumā:
1) vertikāli — izglītības sistēma šķērsgriezumā — iespējas, beidzot vidusskolu,
iegūtās prasmes, profesionālā izglītī-

ba, duālā izglītība un darba vidē balstītas mācības;
2) horizontāli — sadarbība starp dažādām institūcijām, arī politikas plānošanas jomā.

Aktīvas pieejas veidošana izpratnē
par uzņēmējdarbību un darba vietu
rašanos

Pētījumi pierāda, ka pats efektīvākais
nodarbinātības problēmas risinājums ir uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības veicināšana (A. Kasemira). Jaunietis ne tikai pats ir
nodarbināts, bet var nodarbināt arī citus.
Tāpēc svarīgi bērniem, jauniešiem piedāvāt
iegūt zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības jautājumos. Piemēram, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijās (IKT) balstīta
uzņēmējdarbība veicina augsmi un ir jauniešiem sevišķi piemērota (D. Traidās). Taču
priekšstats par uzņēmējdarbību, darba vietu
veidošanos, uzņēmējdarbības vidi un paša
jaunieša lomu uzņēmējdarbībā ir vienkāršots,
balstīts pasīvā pieejā (“kāds veic uzņēmējdarbību un piedāvā man darba vietu ar labu samaksu un tad varbūt es to piedāvājumu pieņemšu”). Izglītības sistēma, mācību procesā
balstoties uz abstraktiem piemēriem, sekmē
šāda priekšstata veidošanos.
Uzņēmējdarbībai nepieciešamas investīcijas — ja pašiem naudas nav, jāmeklē citur. Pētījumi norāda, ka jaunieši nepietiekami pārzina vietējo uzņēmējdarbības atbalsta
instrumentu sistēmu Latvijā. Vienmēr pastāv
skepse — visi nevar būt uzņēmēji, ne visi var
aizbraukt un iegūt kontaktus. Lai būtu darba
vietas, ir vajadzīgi lieli uzņēmumi. Jaunieši
nevar tādus izveidot, ja vecāki nav turīgi vai
nav iespējas saņemt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai (L. Griņeviča). Vērtējumi
par to, ka nav iespēju uzsākt darbu, tiek uzklausīti labprātāk, nekā vērtējumi, kas liecina, ka šādas iespējas ir.
Turklāt mūsdienās uzņēmējdarbībai svarīgāki par naudu ir darbinieki. Vērojams paradokss, ka uzņēmēji meklē darbiniekus un
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jaunieši meklē darbu, bet darbā nav izmantojami.
Zināšanu apguves procesā netiek skaidrotas uzņēmējdarbības īpatnības, piemēram, atšķirība starp lielo un mazo uzņēmumu iespējām, tiek pārmērīgi uzsvērta mazo
uzņēmumu nozīme un veiksmes pieredze,
neizskaidrojot mazās uzņēmējdarbības riskus (D. Traidās, R. Karnīte). Turklāt Latvijā
vēl nav ģimenes biznesa tradīciju, kas ļautu iegūt praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā
(I. Ostrovska).
Lai radītu reālu priekšstatu par uzņēmējdarbību, par to ir jāstāsta, arī par sociālo
uzņēmējdarbību, kas jaunietim varētu būt
pievilcīga, t.sk., uzņēmējdarbības risku kontekstā (A. Kasemira). Iespējams risinājums ir
ne tikai darba vidē balstīta izglītība, bet arī
mācībspēku prakses, kad visu līmeņu profesionālās un zināmā mērā arī akadēmiskās izglītības mācībspēkiem, kas jauniešiem māca
ar uzņēmējdarbību saistītas zinības, ir regulāri jāiegūst praktiskas darba iemaņas uzņēmumos (šāds Vidzemes Augstskolas priekšlikums izskanēja 2017. g. augustā notikušajā
jauno zinātnieku forumā Lēdurgā).

Jauniešu attieksme pret darbu

DU ir veikts pētījums par karjeras neizlēmību, kas labi raksturo jauniešu attieksmi
pret darbu (pētījuma autore ir karjeras konsultante, maģistre V. Litiņa) (I. Ostrovska).
Veiktas trīs aptaujas: 1) aptauja par jauniešu
rakstura iezīmi — neizlēmība; 2) aptauja par
karjeras neizlēmību; 3) intervijas ar pieciem
konkrētiem jauniešiem.
Aptaujā piedalījās Daugavpils jaunieši —
82 atbildētāji bija 12. klases audzēkņi un
55 — DU pēdējo kursu studenti.
Pētījums uzrādīja acīm redzamu saistību
starp rakstura iezīmi — neizlēmība un karjeras neizlēmība un noveda pie kopīga secinājuma — jaunieši vidusskolā ir neizlēmīgi.
Novērojums, ka 17 gadu vecumā jaunieši ir
vairāk neizlēmīgi nekā 23 gadu vecumā, ir
loģisks.
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Faktori, kas ietekmē neizlēmību:
n uztver izglītību kā vienu no iespējām
veidot labu karjeru, bet nezina, kādu
izglītību vajadzētu iegūt, jo nezina savas karjeras mērķi;
n pārliecības trūkums;
n tieksme pēc atzinības, novērtējums kā
karjeras attīstības elements;
n prakses un darba vietas pieejamība;
n ģimenes loma — slikti, ja nav ģimenes atbalsta, vecāki nevar pateikt un
ieteikt; mazizglītoti un maznodrošināti
vecāki nereti atražo tādus pašus pēcnācējus;
n rakstura īpašība;
n sociālekonomiskais faktors — darba
samaksa.
Jaunieši vairās uzņemties atbildību un
baidās pieņemt lēmumu, negrib kļūt par uzņēmējiem (no 25 cilvēkiem, tikai 2–3 norāda,
ka viņi vēlas būt uzņēmēji), vēl vairāk ir tādu,
kas īsti nezina, kā tas ir — būt uzņēmējam
(I. Ostrovska). Negrib mācīties kādu konkrētu
pieprasītu profesiju, bet ir arī tā, ka, piemēram, aizbrauc no Daugavpils uz Rīgu mācīties par ārstu, bet atpakaļ nevēlas atgriezties
mājās pat aicināti, kaut gan Daugavpilī ārsti
ir vajadzīgi.
Tomēr L. Griņevičas veiktais pētījums
2014. un 2015. g. norāda, ka 60,2% no
aptaujātajiem 764 jauniešiem ir interese par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, savukārt vislielākā interese par uzņēmējdarbības uzsākšanu
ir jauniešiem, kas ieguvuši augstāko profesionālo (70%) un maģistra (66%) izglītību.
Ne mazāk svarīga ir jauniešu attieksme
pret darbu kā tādu. Tas būtu jāmāca jau skolā (Ņ. Linde). Jauniešu attieksmē pret darbu
un darba devēju vairāk ir apziņa “man pienākas”, nevis — “mans pienākums”. Jaunieši nesaprot, ka viņu labklājība darbā ir
atkarīga arī no pašu devuma. Eksperti vērtēja, ka šāda attieksme veidojas skolā, kur
skolēnus nav atļauts nodarbināt fiziskā darbā
(I. Ostrovska).

zinātnes dzīve

Vienaudžu ietekme

Jauniešu vecumā vienaudžu piemērs ir
nozīmīgs gan profesijas izvēlē, gan attieksmē
pret darbu un ienākumiem, gan migrāciju.
Arī novērojumā, ka jaunieši negrib apgūt
profesijas, kas būtu viņiem atbilstošas pēc
viņu profila, bet viņiem liekas nepiemērotas,
jo nav prestižas (A. Kasemira, D. Traidās)
ir sava daļa vienaudžu ietekmes. 2014. un
2015. g. veiktā jauniešu aptauja uzrādīja, ka
jaunieši rēķinās ar savu vienaudžu vērtējumu
par viņu darba vietu (L. Griņeviča).
Raksturīgi, ka sekmīgie jaunieši nesaprot
neveiksminiekus.

Darbaspēka mobilitāte

Mūsdienās aktīva ir gan iekšējā, gan ārējā
mobilitāte (migrācija).
Latvijā migrāciju uztver ar nožēlu, tomēr
saprot un attaisno. Eksperti to vērtēja pozitīvi. No vienas puses, ir skumji, ka jaunieši, arī
zinātnieki, grib braukt prom, no otras puses,
tā notiek arī attīstītās valstīs. Jaunieši vēlas
izzināt pasauli un paplašināt savu pieredzi, un
tas ir labi, taču viņiem jādod signāls, ka viņi
valstij ir vajadzīgi. Tas jādara gan sabiedrībā
kopumā, gan izglītībā, gan ģimenē (A. Kasemira, A. Tutova).
Plašākā skatījumā ārējā mobilitāte, no
vienas puses, rada jauniešiem plašas iespējas, ja Latvijā piedzīvota neveiksme, bet, no
otras puses, nestrādājošs jaunietis kļūst par
konkurences objektu starp iekšējo un ārējo
tirgu, tādējādi uzliekot vēl sarežģītākus pienākumus darba devējiem, valsts institūcijām
un sabiedriskajām organizācijām rūpēs par
jauniešu integrāciju Latvijas darba tirgū un
Latvijas darba tirgus nākotni.
Arī iekšējā darbaspēka mobilitāte maina
virzienu. Piemēram, uz Rīgu brauc no lielām
pilsētām, uz Daugavpili brauc no apkārtējām
mazākām pilsētām (I. Ostrovska). Darba tirgum bīstamāka ir kombinētā migrācijas plūsma — lauki — mazās pilsētas — lielās pilsētas — Rīga — emigrācija.

2. Konsilija slēdziens
Konceptuālās nostādnes

Trīs nostādnes:
1) mērķa formulējums — meklēt risinājumus jauniešu nodarbinātības
veicināšanai — t.i., saprast, kā novērst apstākļus, kas liedz jauniešiem
iekļauties darba tirgū un tur palikt;
2) izpratne par jauniešu bezdarba cēloņiem — ir objektīvi un subjektīvi cēloņi un abi ir vienlīdz svarīgi;
3) veids, kā jaunieši var iesaistīties darba
tirgū: kļūt par darba ņēmēju (nodarbināto), vai pašam veidot nodarbinātību
kā darba devējam (uzņēmējam) vai
kļūt pašnodarbinātam.

Vai jauniešu bezdarbs Latvijā ir
problēma?

Nodarbinātības analīzē jauniešus dala divās vecuma grupās — 15–24 gadus veci un
25–29 gadus veci.
Bezdarba rādītāju salīdzinājums iedzīvotāju vecuma grupās liecina, ka jauniešu
bezdarbs ir nozīmīga sociālās attīstības problēma, tomēr dziļāka analīze parāda, ka jauniešu bezdarbs drīzāk ir savdabīga problēma,
nesalīdzināma ar bezdarba vērtējumiem citās
iedzīvotāju grupās.
Pirmkārt, jauniešu vecuma grupās, sevišķi jaunākajās, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju daļa ir augstāka kā pārējās iedzīvotāju
grupās tāpēc, ka jaunieši vairāk kā iedzīvotāji
citās grupās ir iesaistīti izglītībā un darbu nemeklē.
Otrkārt, ekonomiski neaktīvo jauniešu
grupā ietilpst arī iedzīvotāju daļa, kas nemācās, nestrādā un nav reģistrējušies par
bezdarbniekiem (NEET), kuru izredzes darba
tirgū ir sevišķi mazsološas.
Treškārt, neskatoties uz skaitļiem un salīdzinājumiem, jauniešu bezdarbs skar jaunus cilvēkus — darba tirgus papildinājuma
aktīvāko un izglītotāko daļu, turklāt neveiksme darba mūža pašā sākumā var izmainīt
visu cilvēka darba dzīvi.
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Ceturtkārt, ārējā darba tirgus pieejamība,
no vienas puses, rada jauniešiem plašas iespējas, ja Latvijā piedzīvota neveiksme, bet,
no otras puses, nestrādājošs jaunietis kļūst
par konkurences objektu starp iekšējo un
ārējo tirgu, tādējādi uzliekot vēl sarežģītākus
pienākumus darba devējiem, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām rūpēs
par jauniešu integrāciju Latvijas darba tirgū
un Latvijas darba tirgus nākotni.

Kāpēc jauniešiem grūti atrast darbu?

Galvenais jauniešu nodarbinātībā ir spēja
iekļauties darba tirgū un tur palikt. Apkopojot
konsilija ekspertu un valsts institūciju darbinieku novēroto un balstoties uz L. Griņevičas
doktora darba “Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā” ietvaros veikto
pētījumu, formulētas cēloņu grupas, kas kavē
jauniešus iekļauties darba tirgū un tur palikt.

n

Objektīvi, no jaunieša personības un
rīcības neatkarīgi cēloņi

1) Vide:
n ekonomiskā vide (nodokļi, regulējums,
standarti, apgrūtināta uzņēmējdarbība);
n tautsaimniecības struktūra (maz lielu uzņēmumu, nozaru struktūra, jauniešiem
tīkamās specialitātēs trūkst darba vietu);
n reģionālās attīstības problēmas — jo tālāk
no ekonomiskās attīstības centra, jo tur
esošās problēmas un dzīves veids atstāj
lielāku ietekmi uz jaunieša sākotnējām izvēlēm un dzīvesveidu;
n 90. gadu sākumā dzimušo pieredzi ietekmē sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos
uzsvērti paustais viedoklis, ka viss ir slikti.
2) 	Izglītība:
n izglītības piedāvājums, kas veidots pēc
darba devēju ieteikuma, neatbilst jauniešu iecerētajai profesijai, savukārt tā neatbilst darba tirgus vajadzībām;
n nav iepriekšējā darba pieredze vai iepriekšējā darba pieredze neatbilst piedāvātajam darbam;
n izglītības iestādei nav sadarbības ar dar88

n
n

n

n

ba devēju, nav kur iziet praksi, prakse ir
formāla, “uz papīra”, topošie speciālisti
neiegūst praktiskas iemaņas darbam;
taču situācija uzlabojas. Jau vairākus gadus profesionālās izglītības iestādes (PII)
cieši sadarbojas ar darba devējiem gan
tradicionālo prakšu jautājumā, gan darba
vidē balstīto mācību (DVB) jautājumā. Ir
cieša sadarbība Konventos, kuri darbojas
katrā PII. Darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenos, pirms kuriem ir obligātā
sešu mēnešu kvalifikācijas prakse. DVB
ir samērā jauns profesionālās izglītības
iegūšanas veids, kurš iniciēts no abām
pusēm — no ministrijas un darba devējiem. Šajā gadījumā audzēkņi vairāk
pavada laiku uzņēmumā, t.sk. apgūstot
teoriju, nekā izglītības iestādē;
studiju maksas — ja jāmaksā dārgi par
studijām, kam nav saistības ar praksi,
jaunieši labāk brauc mācīties uz ārzemēm vai cenšas iegūt izglītību formāli, no
valsts budžeta finansētās studiju grupās,
neatkarīgi no studiju virziena;
augstākā izglītība ilgstoši nav bijusi saistīta ar praksi;
jaunieši jau skolā iegūst lielas ambīcijas,
solījumu, ka pēc mācībām labā izglītības
iestādē varēs saņemt lielas algas, turpretī
darba iegūšanas un noturēšanas iemaņas
izglītības iestādē netiek iegūtas;
augstākās izglītības iestādes motivē jauniešus darbam ārvalstīs un atbilstoši cenšas veidot mācību programmu saturu, bet
rezultātā sagatavo jauniešus bezpersoniskam pieprasījumam, kas nozīmē, ka
jaunietis nav sagatavots ne iekšējam, ne
ārējam tirgum;
striktais dalījums starp akadēmiskām
un profesionālām mācību programmām
ierobežo augstskolu beidzēju integrāciju
darba tirgū — akadēmisko izglītības programmu beidzējiem ir grūti atrast darbu
ārpus akadēmiskās vides tāpēc, ka trūkst
praktisku darba iemaņu (nav prakses, pasniedzējiem nav praktiskā darba iemaņu).

Jauniešu bezdarbs — cēloņi un risinājumi

2) Darba devēja attieksme:
n darba devēji vērtē drastiski, balstoties uz
informāciju, ka jaunieši negrib strādāt;
n nesamērīgums no darba devēju puses,
pārāk augstas prasības par pieredzi;
n jauniešiem tiek noteikts nekonkurētspējīgs
un nevienlīdzīgs atalgojums — nevienlīdzīga attieksme pret jauniešiem rada sliktu informāciju par konkrēto uzņēmumu un
darba tirgu kopumā, no tā rodas neticība,
sarežģījumi un motivācijas trūkums, jaunieši nespēj iekļauties darba tirgū;
n tomēr profesionālajā izglītībā ir ļoti
daudz piemēru, kad darba devēji, redzot audzēkņu prasmju pieaugumu, jau
prakšu laikā maksā atalgojumu atbilstoši
iegūtām prasmēm, kaut gan kvalifikācijas vēl nav. DVB ir pat nosacījums, ka
obligāti jānoslēdz darba vai DVB prakses
līgums un jāmaksā alga vai uzņēmuma
stipendija.
3) Valsts atbalsta sistēma nodarbinātības
jautājumos:
n NVA atbalsta sistēma nav pietiekama —
jaunieši nevar sagaidīt rindu uz speciāliem kursiem (galvenokārt uz valodām),
sāk strādāt mazkvalificētu darbu un zaudē rindu, sākas aplis — netiek uz labāku
amatu, jo nav valodas, bet valodas zināšanas iegūt nevar;
n pasākumos iesaista konkrētu jauniešu
skaitu vai ierobežotu auditoriju, nevar
pretendēt uz NVA pakalpojumu, tāpēc
nemaz nereģistrējas NVA;
n tiek piedāvāti īstermiņa instrumenti, kas
vērsti uz īstermiņa problēmu “apārstēšanu”;
n NVA apmācību programmās apmāca
trūkstošās specialitātēs, bet jaunieši
apgūst profesiju un aizbrauc (ārsti, IT
speciālisti) — vēlami noteikumi, ka pēc
apmācības beigām ir jāatstrādā noteikts
laiks Latvijā (šādu prasību var noteikt
darba devējs līgumā par darba devēja finansētu darbinieka apmācību vai karjeras
uzlabošanu).

zinātnes dzīve

Subjektīvi, no jaunieša personības un
rīcības atkarīgi cēloņi

1) Motivācija darbam un uzņēmība:
n motivācijas trūkums iekļauties darba
tirgū;
n ja mācību laikā iegūtās augstās ambīcijas
neizdodas īstenot, jo nav nepieciešamo
iemaņu, jauniešos ātri rodas neizpratne
un vilšanās, pasivitāte darba tirgū;
n pasīva pieeja izpratnē par uzņēmējdarbību (kāds veic uzņēmējdarbību un sagādā
man labu darba vietu);
n darbinieka lomas nenovērtēšana uzņēmējdarbībā (darbinieks kā pasīvs saņēmējs, nevis kā devējs);
n informāciju par neizdošanos un iespēju
trūkumu uztver labāk kā informāciju par
sekmīgiem piemēriem un pieejamām
iespējām.
2) Gatavošanās darba dzīvei:
n nepareiza izglītošanās ceļa izvēle pēc
9. klases beigšanas — neapgūst sev vai
darba tirgum piemērotu specialitāti vai
izvēlas vidējo vispārējo izglītību, kas nedod pietiekamu sagatavotību turpmākai
profesionālai izglītībai;
n neinteresējas par NVA un VIAA piedāvājumu nodarbinātības veicināšanai.
3) Darba vietas izvēle:
n neapmierinātība ar darba vidi konkrētajā
uzņēmumā;
n neapmierinātība ar piedāvāto darba samaksu;
n neapmierinātība ar citiem darba apstākļiem;
n kauns strādāt mazāk prestižu darbu, ja
kursa biedri strādā labākos darbos.
4) Grūtības darba iegūšanā un izpildē:
n iegūtā/iegūstamā izglītība neatbilst darba
tirgus prasībām;
n profesionālās kvalifikācijas trūkums;
n nav nepieciešamās darba pieredzes;
n trūkst krievu valodas zināšanu;
n neprasme pārvarēt grūtības, pārāk daudzas lietas nākušas viegli un bez piepūles;
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n nepietiekamas zināšanas un interese par
NVA un VIAA piedāvāto pakalpojumu
klāstu.

Kā jaunieši var iesaistīties darba tirgū?

Jauniešu nodarbinātības problēmas risinājums meklējams uzņēmējdarbībā, ko ierobežo inovatīvu uzņēmēju esamība, kapitāla
(investīciju), darbu vadības un izpildes prasmju pieejamība, darba spēka pieejamība un
tirgus pieejamība. Ekonomiskā attīstība rada
pamatu valsts labklājībai kopumā un atsevišķām jomām — veido naudas plūsmu, nodokļus un attiecīgi iespējas ieviest palīdzības
mehānismus valstij svarīgās, bet nepietiekami attīstītās jomās. Uzņēmējdarbības vide un
augstākā izglītība ir šāda problēmas risinājuma visriskantākās sadaļas.
Apkopojot jauniešu iespējas iesaistīties
darba tirgū un cēloņu grupas, kas to kavē (ierobežojumi), sagatavoti priekšlikumi par vēl
neizmantotām iespējām jauniešu nodarbinātības uzlabošanai.

Kā nodarbinātie

Jaunieši labprātāk redz sevi kā nodarbinātos (darba ņēmējus), bet tam nepieciešami
darba devēji, darba vietas un spējas palikt
darba tirgū.
Ierobežojumi:
n vajadzīgi darba devēji, labāk lieli uzņēmumi ar lielu strādājošo skaitu, iespējams /
vēlams ārvalstu kapitāla uzņēmumi, kuros parasti ir augstāka darba samaksa;
n jauniešiem trūkst zināšanu par darba tirgū pieprasītajām profesijām, viņi nepārzina informācijas avotus par šo jautājumu
(pieredze, Profesiju klasifikators, profesiju
standarti, informācijas avoti e-vidē, kas
palīdz saņemt vairāk informācijas par
profesiju (http://www.profesijupasaule.
lv/, prakse.lv), tāpēc kļūdās gan profesijas izvēlē, gan pieņemot lēmumu uzsākt
gaitas darba tirgū pēc iespējas ātrāk;
n pasīva pieeja izpratnē par uzņēmējdarbību, darba vietu rašanos un paša lomu
90

uzņēmuma attīstībā, atalgojuma palielināšanā un karjeras veidošanā.
Risinājumi:
n mācību kursus par darba tirgu, nozaru un
profesiju izvēli, nodarbinātību un darba
tiesībām sākt pirms 9. klases beigšanas;
n jau pirms 9. klases beigšanas organizēt
ekskursijas un darba prakses uzņēmumos, lai iepazīstinātu topošos strādājošos
ar Latvijas darba tirgu, profesiju raksturu
un darba apstākļiem, un rosinātu skolēnu
izvēli par nākamo profesiju;
n atjaunot skolēniem ar darbu saistītus pienākumus visu līmeņu skolās;
n veidot un ar valsts un pašvaldību līdzekļiem atbalstīt profesionālas ievirzes ārpusklases un ārpusskolas nodarbības skolēniem līdz 9. klasei;
n uzlabot mārketingu izglītības pakalpojuma pārdošanā, sevišķi profesionālās izglītības jomā.

Kā sevis un citu nodarbinātāji

Bez darba esošo jauniešu vidū nav raksturīga vēlēšanās veidot darba vietu sev (pašnodarbinātais) un, iespējams, nodarbināt citus
(uzņēmējs).
Ierobežojumi:
n vajadzīga uzņēmība un uzņēmējspēja,
pārliecība, ka spēj veikt darbu un vadīt
uzņēmumu;
n vajadzīgi resursi: zināšanas, finansējums,
darbaspēks un tirgus.
Izpausmes:
n nav pietiekamu zināšanu un prasmes
uzņēmējdarbībā un tirgus izpētē, kļūdas
uzņēmējdarbības virziena un stratēģijas
izvēlē;
n nav uzņēmējdarbības pārmantojamības
tradīciju un prakses, jaunieši tikai retos
gadījumos pārņem un turpina savu vecāku iesākto uzņēmējdarbību;
n trūkst uzņēmējdarbības pieredzes un dzīves pieredzes;
n nepietiek finanšu līdzekļu uzņēmējdarbības uzsākšanai, nevēlas vai nav iespējas

Jauniešu bezdarbs — cēloņi un risinājumi
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izmantot vecāku līdzekļus vai aizņēmumus;
trūkst darbaspēka, paļaušanās uz draugiem un draugu iesaistīšana uzņēmumā
apgrūtina uzņēmuma vadību;
nav pieejams tirgus;
jaunieši baidās uzņemties pienākumus un
atbildību kā darba devēji.
Ieteikumi:
orientācija uz uzņēmējdarbību visās izglītības pakāpēs;
iespējas apgūt praktiskas uzņēmējdarbības un tirgus iemaņas jau izglītošanās
laikā (spēles, ārpusskolas darbība, vienkāršoti skolēnu vadīti uzņēmumi pie izglītības iestādēm, mācībspēku “prakses”
uzņēmējdarbībā, lai tie spētu pilnvērtīgāk
mācīt jaunatni, darba vidē balstītās mācības);
sadarbība ar uzņēmējiem, sekmīgu uzņēmēju pieredzes uzklausīšana izglītošanās
laikā, vizītes un darba prakses uzņēmumos;
karjeras konsultācijas skolā.
Vispārīgi priekšlikumi:
Valsts atbalsta politiku vēlams veidot kā
nodarbinātību rosinošu (radot apstākļus,
lai jaunietis varētu patstāvīgi iekļauties
darba tirgū), nevis nodarbinātību piedāvājošu (piedāvājot valsts finansētas darba
vietas) pasākumu kopumu.
Īstenojot valsts atbalsta politiku un izmantojot nevalstisko organizāciju potenciālu,
lielāka uzmanība jāpievērš jauniešiem,
kas nonākuši īpaši nelabvēlīgos apstākļos — NEET jauniešiem, jauniešiem, ko
ģimene ir atstājusi novārtā, vai kam ģimenes nemaz nav.
Vērtēt jauniešu sagatavošanu darba tirgum divos aspektos: vertikāli — kā izglītības sistēmu šķērsgriezumā — sniegums
beidzot vidusskolu, iegūtās prasmes, profesionālā izglītība un darba vidē balstītas
mācības, un horizontāli — kā sadarbību
starp dažādām institūcijām, arī politikas
plānošanas jomā.

4) 	Lai uzlabotu saziņu starp institūcijām, kas
īsteno valsts atbalstu jauniešu nodarbinātības veicināšanā un to mērķauditoriju,
ieteicams izveidot vadlīnijas par jauniešu
sagatavošanu darba dzīvei pirms iekļaušanās darba tirgū: mērķa grupas — ģimene,
pirmsskolas izglītības iestādes, izglītības
iestādes; saturs — ko un kā katrā dzīves
posmā mācīt jauniešiem par darba tirgu,
kā pārvarēt grūtības, kā vērtēt neveiksmes
(“ieguvums par zaudējuma cenu”).
5) Darba tirgus izzināšanas jomā:
n uzlabot zināšanas par NVD un VIAA
piedāvāto produktu jauniešu nodarbinātības veicināšanai;
n popularizēt jauniešu vidū jau esošos
un vēl veidojamos portālus ar aktuālu
informāciju par Latvijas un populārākajiem ārvalstu darba tirgiem;
n izveidot jauniešiem saprotamu saziņas “valodu”, lai nodotu viņiem darba iegūšanai un noturēšanai noderīgu
vēstījumu.
6) Izglītības jomā:
n izglītības saturā: paplašināt valodu
apguvi un rosināt jauniešus apgūt
krievu valodu; lielāku uzmanību pievērst vērtību orientācijai, dzīves mācībai;
n veicināt neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšanu;
n pirms tālākām izglītības reformām,
objektīvi un vadoties no izglītojamo interesēm, izvērtēt izglītības finansēšanas modeļa radītās sekas un novērst
nevēlamās vismaz trīs jomās:
a) mainīt principu — “nauda seko skolēnam”, kas sarežģī finansēšanu, līdz ar to
izglītības kvalitāti mazās skolās, bet slikta
izglītības kvalitāte savukārt tiek izmantota
kā iegansts mazo skolu slēgšanai, nenovērtējot sociālās sekas un ietekmi uz reģionālo attīstību;
b) starp valsti un pašvaldību dalītu izglītības
iestāžu finansējumu, kas rada “cīņu par
9. klases beidzēju”, ietekmējot jauniešu

n
n
n
n
n

n

n
1)

2)

3)

91

2017. gads

71. sējums

3. numurs

izvēli starp vidējo vispārējo un profesionālo izglītību;
c) pārdomāt iespēju veidot plūstošāku pāreju starp profesionālajiem un akadēmiskajiem augstākās izglītības studiju virzieniem.

Piezīmes
1

2

92

Youth Unemployment in the EU. CESifo
FORUM. Summer, 02/2017
Hernanz V., Jimeno J. F. Youth Unemployment in Europe: Recent Developments
and Old Problems. CESifo Forum, 2.2017
June, Volume 18, p.5

3

4

Krasnopjorovs O. Jauniešu bezdarba problēma ir risināma. Atziņas no Latvijas Zinātņu akadēmijas Konsilija. https://www.
makroekonomika.lv/jauniesu-bezdarba-problema-ir-risinama
Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes Darbaspēka apsekojuma datiem par
2017. gada 1. ceturksni.
Slēdzienu sagatavoja
Raita Karnīte
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu
nodaļas priekšsēdētāja

zinātnes dzīve

Priekšzīmīgs pētījums

Valdis Muktupāvels
Tautas mūzikas instrumenti Latvijā.
Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2017. 319 lpp.

Latvijas tradicionālajā kultūrā ir maz tādu
nozaru, kuru izcelsme, uzbūve, struktūra un
funkcijas būtu aprakstītas tādā pakāpē, ka
brīžam šķiet, nekas vairs nav piebilstams. Tagad ar V. Muktupāvela darbu to skaits būs par
vienu vairāk. Katrā ziņā tas ir plašākais un
izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums
par nosaukumā pieteikto tematu. Kā daudzi
fundamentāli zinātniski darbi, tas pamatojas
atbilstošās nozares agrākajā izpētē — sākot
ar Augustu Bīlenšteinu, skarot paša autora
promocijas darbu un beidzot ar viņa daudzajām publikācijām organoloģijā, taču agrākā
pieredze šajā darbā pamatīgi apaugļota ar
jaunām valodniecības, folkloristikas, etnogrāfijas un vēstures materiālu iestrādēm, kā
arī paša autora etnomūziķa praksē gūtajām
atziņām.
Imponē ne tikai apkopotā un izanalizētā materiāla plašums, bet it īpaši zinātniski
precīzā un uzskatāmā sistematizācija. Pētījumam divas galvenās sadaļas. Pirmajā aplūkoti Latvijas mūzikas instrumentu apraksti no

13. gs. līdz mūsu dienām — senās ikonografiskās liecības, vārdnīcas, vēlākie etnogrāfiskie pētījumi un visai iedziļināti arī valodnieku
darbi, jo instrumentu terminoloģijas problemātika ir viens no autora izpētes svarīgiem
laukiem.
Otrā sadaļa ir tautas instrumentu sistemātisks apskats, kur katram no tiem piemēroti
seši izpētes aspekti: terminoloģija; uzbūve un
izgatavošana; spēles tehnika un muzikālās
iespējas; repertuārs; lietošanas nolūks; vēsture un izplatība. Šī plašā sadaļa, kurā katrs
no 83 instrumentiem parādās, īsi sakot, savā
pagātnē, tagadnē un reizēm pat nākotnē, ir
V. Muktupāvela darba pats kodols. Tam izvēlēdamies visai respektējamu, Eiropas organoloģijas praksē vairākkārt sekmīgi aprobētu
skatījuma metodoloģiju, autors ir sasniedzis
reti sastopamu informācijas apjoma un pārskatāmības vienību, kā arī lielu skaidrību un
kodolīgumu, kas izpaužas kā vienkāršība šī
jēdziena īpašā, vislabākajā nozīmē. Tas pats
sakāms par grāmatas valodu, kam piemīt ne
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tik bieži sastopama lietišķība un, gribētos
teikt, pat zināms patīkams priekšmetiskums.
Šo informācijas un izteiksmes priekšmetiskumu vairo visai pārdomātā, dažkārt pat valodiski jaunradītā terminoloģija un pētījumam
pievienotie skaitā pieci rādītāji, kā arī bagātīgais un tehniski izcilais attēlu piedāvājums
(instrumentu fotogrāfs, izņemot vēsturiskos
attēlus, ir Aleksandrs Okonovs). V. Muktupāvela darbs būtībā ir līdzvērtīgs paplašinātai
tautas instrumentu enciklopēdijai. Grāmatu
grezno oriģinālais dizains un makets (māk
sliniece Arta Ozola-Jaunarāja).
Teikto apkopojot, šinī gadījumā ir vietā
viens raksturojošs vārds — perfekcija. Un tomēr darbs gluži neatstāj lasītāju intelektuālā
apmierā, bet urda ar kādu diskutējamu jautājumu. Runa ir par veidu, kā autors darba
ievadā norobežo pētījuma objektu, rakstīdams: “Tradicionālās kultūras pētījumus latviešu valodā mēdz attiecināt gan uz etnosu
(latvieši), tā norobežojoties no citiem attiecīgajā teritorijā dzīvojošiem etnosiem, gan uz
teritoriju (Latvija), tā līdzās pamatetnosam
iekļaujot arī citus. Etniska noteiksme ir pamatota darbos, kuru objekts — dziesmas,
pasakas u.c. — ir saistīts ar valodu, tomēr ar
valodu tieši nesaistītu parādību, tostarp mūzikas instrumentu, pētniecībā produktīvāks
ir teritoriāls apzināmā lauka norobežojums.”
Tālākā tekstā autors gan liek saprast, ka teritoriāls kritērijs nosaka pētniecības lauku
konkrēti šajā darbā, tomēr no citētajiem teikumiem izriet, ka vispārējā nostādnē autors
tautas mūzikas instrumentu pētīšanu neattiecina arī uz etnosu.
Etnosa un teritorijas savstarpēji izslēdzoša nošķiršana šajā darbā gan nav traucējoša, bet ir jautājums, vai tā jebkurā gadījumā
auglīga mūsu dienu plašo migrāciju laikmetā,
kad vienā un tai pašā teritorijā veidojas ievē-

94

rojamas imigrējuša sociuma, arī noteikta etnosa salas, līdzi atnesot arī savu tradicionālo
kultūru, toskait tautas mūzikas instrumentus.
Vai tautas mūzikas instrumentus, kas figurē
trīs miljonu lielajā turku kopienā Vācijā, attiecināsim tikai uz Vācijas instrumentiem
teritoriāli un ne uz turku etnosu? Tautas instrumenti pieder pie tradicionālās kultūras,
taču kultūru veido nevis teritorija, bet ļaužu
kopums, lielākoties etnoss. To, protams, var
veidot vairāki etnosi vienā teritorijā, un viens
instruments var būt tradicionāls vairākos etnosos. Tāpēc teritorijas ar etnosiem dažādi
krustojas, un, liekas, nav derīgi vienmēr kādu
no tiem (etnosu vai teritoriju) nošķirt no izpētes redzesloka. Citiem vārdiem, tradicionālā
kultūra ir ne tikai teritoriāls jēdziens.
Šī piezīme būtiski nemazina nedz V. Muktupāvela darba fundamentālo nozīmi mūzikas
instrumentu tematikā un latviešu tradicionālajā kultūrā kopumā, nedz arī autora īpašo
vietu mūsu etnomuzikologu vidū. Proti, tradicionālās kultūras izaudzināts mūziķis mūsdienās ir retums. Vēl retāk sastopams šāda
mūziķa apvienojums ar zinātnieku. Tomēr
Valdis Muktupāvels tāds ir — doktors un profesors, bet joprojām multiinstrumentālists folkloras saietos un nešķirams no tās mūzikas,
kas patriarhālajā sabiedrībā bija gandrīz neatdalāma no darba, ieražām un pašas dzīves
prakses. Liekas, tāpēc viņa plašās sistematizētās zināšanas nekad neceļ kāpnes intelektuālu abstrakciju debesīs, bet labi jūtas tepat
uz dažādu etnosu apdzīvotas zemes. Un iekšējas debates starp mākslinieku un zinātnieku, pēc visa spriežot, Valda Muktupāvela gadījumā nāk par labu gan vienam, gan otram.
2017. gada augustā
Arnolds Klotiņš
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Pirmie divi daudzsējumu
“Latvijas mākslas vēstures”
monumenti

Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj. Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915.
Sast. E. Kļaviņš, tekstu aut. E. Kļaviņš,
K. Ābele, S. Grosa un V. Villerušs. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūts; Mākslas vēstures atbalsta fonds,
2014. 640 lpp., 916 att.

Latvijas mākslas vēsture. 5. sēj. Klasiskā
modernisma un tradicionālisma periods.
1915–1940. Sast. E. Kļaviņš, tekstu aut.
E. Kļaviņš, S. Pelše, A. Vanaga, V. Villerušs,
K. Teivāne-Korpa, I. Martinsone, R. Rinka,
M. Šuste. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas
Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures
atbalsta fonds, 2016. 692 lpp., 997 att.

Art History of Latvia. Vol. 4. Period of Neoromanticist Modernism, 1890–1915. Ed. by
E. Kļaviņš, with contributions by E. Kļaviņš,
K. Ābele, S. Grosa, and V. Villerušs. Riga:
Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support
Foundation, 2014. 640 pp., 916 images.

Art History of Latvia. Vol. 5. Period of
Classical Modernism and Traditionalism,
1915–1940. Ed. by E. Kļaviņš, with contributions by E. Kļaviņš, S. Pelše, A. Vanaga,
V. Villerušs, K. Teivāne-Korpa, I. Martinsone,
R. Rinka, M. Šuste. Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History
Research Support Foundation, 2016. 692
pp., 997 images.
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Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas
vēstures institūts pārsteidzoši neilgā laika
nogrieznī, skaitot no oficiālā starta brīža, ir
sagatavojis un laidis klajā pirmos divus fundamentālos akadēmiskā “Latvijas mākslas
vēstures” izdevuma sējumus, katru no tiem
atsevišķi publicējot latviešu un angļu valodā. Sengaidītās grāmatas pieder pie plaša
Latvijas valsts simtgadei veltīta projekta,
kura īstenošanu nosaka nepieciešamība pēc
mūsdienīgas, sintezējošas un pētnieciski pamatotas vispārējās Latvijas mākslas vēstures.
Institūta vadošo pētnieku iecere paredz visus
Latvijas mākslas laikmetus no aizvēstures
līdz mūsdienām aptvert septiņos sējumos,
kuru pakāpeniska sagatavošana, kas uzsākta
2012.–2013. gada mijā, nenorit secīgi lineārā hronoloģijā.
Recenzējamie kapitāldarbi atspoguļo divus par kanoniskiem atzītus vietējās vizuālās
mākslas un arhitektūras pacēluma periodus.
Dr. habil. art. Eduarda Kļaviņa sastādījumā
un zinātniskajā redakcijā katrs no foliantiem
radīts nepilnu divu gadu laikā, nelieliem autoru kolektīviem straujā tempā paveicot milzu
darbu, kas prasa ievērot vispārējās mākslas
vēstures formāta nosacījumus.
Dzēšot pagātnes garās ēnas, būtiskas
pārvērtības nozares attīstībā kopš valstiskās
neatkarības atjaunošanas ir ienesis brīvais, ar
20. gs. mainīgo politisko ideoloģiju diktētajiem ierobežojumiem vairs nesaistītais redzējums. Monumentālo publikāciju pamatu nodrošina pieredzējušo institūta darbinieku un
pieaicināto speciālistu ilgstošas pētniecības
rezultāti, kas mākslas darbu oriģinālu un citu
pētniecisko avotu studijas sintezē ar līdzšinējo Latvijas mākslas vēstures tekstu kritisku
izvērtējumu, revidējot novecojušās un bieži
to vietā piedāvājot pilnvērtīgākas interpretācijas, kā arī bagātinot verificētus faktoloģiskos datus ar jaunu informāciju. Priekšstatus
par abiem nacionālās mākslas skolas izveidē izšķirošajiem, šķietami labi zināmajiem
laikmetiem ievērojami papildina izdevuma
autoru un citu mākslas vēsturnieku jaunāka96

jos, tostarp pirmreizējos, pētījumos aprobētā
informācija un vispārinājumi, kas kopainā
ļauj iesaistīt nezināmus vai mazpazīstamus
vietējās vizuālās mākslas un arhitektūras fenomenus.
Komentējot izvēlēto teorētiski metodoloģisko koncepciju, sastādītājs nepārprotami uzsvēris, ka: “(..) tekstu pamatmērķis ir
mākslas vēsture, nevis politiskās, sociālās
vai pat vispārējās kultūras vēstures ilustrēšana ar mākslas darbu palīdzību” 1. Tādējādi
tieši dažādos medijos realizētie artefakti, sekojot tajos novērojamām vispārējām izmaiņām, respektēti un interpretēti kā galvenie
izpētes objekti. Vienlaikus, konkretizējot
to radīšanas, uztveres un patērēšanas ap
stākļus, izvērsti raksturota katra laikposma
mākslas dzīve, nozīmīgākās institūcijas un
norises (mākslas izglītība, mākslinieku organizācijas, mākslas krātuves un izstādes,
mākslas kritika, mākslas tirgus u. c.). Latvijas māksla evolūcijā likumsakarīgi skatīta kā
Eiropas mākslinieciskās kultūras sastāvdaļa,
rekonstruēts un analizēts ārējo sakaru, tiešo
ietekmju un analoģiju konteksts, reizē meklēti apmierinoši lokālā materiāla specifikas un
oriģinalitātes skaidrojumi. Akcentējot mainīgās modernizācijas izpausmes, virzošajiem
jauninājumiem katrā periodā meklēts tradicionālo parādību līdzsvars, blakus klasiķu
Panteonam un kanoniskiem darbiem parādīti
arī mazāk ievēroti laikabiedri un viņu radošais sniegums.
Atbilstoši vispārējās mākslas vēstures
konceptam sējumu saturs ir strukturēts ar
sarežģītu virsuzdevumu — noteiktajās hronoloģiskajās robežās atklāt Latvijas mākslu
un mākslas dzīvi kā vienotu polifonisku un
dinamisku procesu. Pētniekiem uzticēts tekstus veidot suverēni, ievērojot kopīgo metodoloģisko nostādni un katra sējuma galvenās
konceptuālās vadlīnijas. Skaidri sakārtotā izklāsta atsevišķo sadaļu secību un proporcijas
lielākoties nosaka mākslas veidu morfoloģiskās atšķirības un specifiskās attīstības īpatnības, kā arī parādību un mākslinieku indivi-

zinātnes dzīve
duālā devuma nozīmība. Taču reizēm nodaļu
un apakšnodaļu nevienmērība un nepilnības
izriet no pašreizējās izpētes līmeņa vai objektīva informācijas trūkuma, kompilatīvos gadījumos nav garantējama absolūta izmantoto
avotu drošticamība.
2014. g. rudenī kā pirmdzimtie “dvīņi”
dienasgaismu ieraudzīja četru pētnieku sarakstītais “Latvijas mākslas vēstures” ceturtais sējums “Neoromantiskā modernisma
periods.1890–1915” un tā tulkojums angļu valodā. Izpētes historiogrāfiju un vēsturisko fonu izdevumā apcer E. Kļaviņš, kurš
laikmeta apzīmējumā ievieš vietējā mākslas
vēstures literatūrā iepriekš nelietotu plašu
neoromantiskā modernisma jēdzienu, tādējādi apzināti pārspraužot robežlīnijas un radot
sasaisti ar nākamā posma raksturojumā jau
pieņemto, bet tikpat relatīvo klasiskā modernisma terminu. Argumentēta atsacīšanās no
etniskā nošķīruma tradīcijas ļauj Kristiānai
Ābelei faktiem blīvi piesātinātā stāstījumā
uzskatāmi atsegt tālaika lokālās mākslas
dzīves daudzslāņaino kopskatu. Turpinājumā
E. Kļaviņš kompetenti izvērš 19.–20. gs. mijas ikonogrāfiski un stilistiski daudzveidīgās
tēlotājas mākslas pārskatu. Arhitektūras attīstībai izseko Silvija Grosa, iezīmējot ieskatu
arī lietišķās mākslas un dizaina tendencēs,
atsevišķi grāmatniecībai pievēršas Valdis
Villerušs. Līdzās daudziem jaunatklājumiem
viena no publikācijas galvenajām vērtībām ir
gadsimtu mijas posma reinterpretācija, kurā
multietniskais pavērsiens nomainījis etnocentrisko redzesleņķi. Objektivizētais skatījums,
kas paplašina arī priekšstatus par multikulturālā Baltijas reģiona mākslas vēsturi, vietējā kopainā iesaista baltvāciešu fragmentāro
māksliniecisko mantojumu un rekonstruē sieviešu mākslas liecības.
2016. g. rudenī iznāca astoņu autoru
sadarbībā radītais piektais sējums “Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods.
1915–1940” un tā identiskā angliskā versija. E. Kļaviņš sniedz historiogrāfisko pārskatu un pārlūko mākslas dzīvi, izlīdzinot līdz-

šinējo interpretācijas vienpusību, ko līdz pat
20. gs. 90. gadiem deformēja ideoloģiskie
priekšnoteikumi. Demokrātijas un autoritārisma šķirtnes sadalītais laikmets ir aptverts
vienmērīgāk un analizēts objektīvāk, kritiski
izvērtējot agrāko nacionālās mākslas “triumfa stāstu”, kā arī līdzsvarojot 20.–21. gs.
mijā jau reabilitētā klasiskā modernisma
atspoguļojumu ar tradicionālisma raksturojumu. Stella Pelše “būvē” mākslas teorijas,
glezniecības un grafikas kopainu, E. Kļaviņš
pievēršas tēlniecībai, Anita Vanaga — maz
pētītajai scenogrāfijai, V. Villerušs — grāmatu mākslai. Arhitektūru iztirzā Ilze Martinsone, lietišķo mākslu — Rūta Rinka, bet divas
jaunas pētnieces skata iepriekš maz skartas
jomas — fotomākslu (Katrīna Teivāne-Korpa)
un dizainu (Marta Šuste).
Jāatzīmē, ka abu apjomīgo sējumu lietpratīgā redaktore ir K. Ābele, projekta administratore un bibliogrāfe — Daina Lāce, savukārt Jelgavas tipogrāfijā iespiesto grāmatu
vizuālo tēlu veido māksliniece Ieva Vīriņa.
Ceturto sējumu tulkojuši Valdis Bērziņš un
S. Pelše, piektajā galvenajiem tulkotājiem
pievienojušās Inta Liepiņa un Katrīna Latkovska.
Tekstuāli un vizuāli iespaidīgais veikums
iezīmē Latvijas mākslas zinātnes tagadējā
posma akadēmiskās virsotnes, izvirzoties
par noteicošu 21. gs. sākuma orientieri.
Salīdzinājumā ar hrestomātiskiem nozares
pamatliteratūras pagātnes pieminekļiem
abi informatīvi un interpretatīvi pilnveidotie
sējumi ir vēl nebijušā vērienā izvērsti Latvijas mākslas vēstures liecību apkopojumā
un eiropeiskā kontekstualizācijā, kas latviešu pētnieku sniegumu līdzvērtīgi iesaista
aktuālajā Rietumu historiogrāfiskā kanona
pārrakstīšanas procesā. Atšķirībā no igauņu
kolēģiem2 pašmāju autori ir izvairījušies no
ļaušanās pārejošu metodoloģisko tendenču
un teoriju (feminisms, postkoloniālās studijas u. c.) ietekmei, saglabājot klasiskāku
pieeju un izmantojot savā izpētē nobriedinātas atziņas par metodoloģijas, periodizācijas
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un terminoloģijas jautājumiem. Gadsimtu
mijai veltītais ceturtais sējums atstāj viengabalaināku kopiespaidu, piektais vairāk sadrumstalojies kolektīvās monogrāfijas rakstītāju individuālo skatpunktu un “rokrakstu”
mozaīkā. Jāņem arī vērā, ka uz radikāli
atšķirīga vēsturiskā fona laikā no Pirmā pasaules kara sākuma un Latvijas brīvvalsts
nodibināšanas līdz neatkarības zaudēšanai
bija krietni palielinājies vietējo mākslinieku
skaits un sazarojies parādību loks. Abu sējumu paralēlizdevumi angļu valodā Latvijas
mākslinieciskā mantojuma panorāmas dara
pieejamas ārzemju auditorijai. Citvalstu
speciālistiem bagātīgi ilustrētie vēsturiskie
pārskati un tiem pievienotās bibliogrāfijas
izlases paver nozīmīgu salīdzinošo pētījumu
lauku.
“Latvijas mākslas vēstures” ceturtais
sējums ir atzinīgi novērtēts ārvalstu ekspertu recenzijās3 un prezentēts Berlīnes Brīvās
universitātes Austrumeiropas institūtā. Piektā
sējuma autoriem 2017. g. 22. februārī par
analītisko un pētnieciski aktuālo devumu tika
piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinība “Latvijas zinātnes sasniegums 2016”. Kolēģu fundamentālie un mērķtiecīgie centieni
liek ar nepacietību tuvākajā nākotnē gaidīt
turpmāko lieldarbu publicēšanu.
Aija Brasliņa
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Avoti
1

2

3

Kļaviņš E. Priekšvārds. Latvijas mākslas
vēsture. 4. sēj. Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūts; Mākslas vēstures atbalsta fonds,
2014 [10. lpp.]. Sastādītāja viedoklis un
pieredze detalizētāk izklāstīti 3. Baltijas
mākslas vēsturnieku konferencē “Mākslas
vēsture Baltijas valstīs — pieredze un perspektīvas” Rīgā 2016. gada 6. oktobrī
nolasītajā referātā (Kļaviņš E. “Art History
of Latvia”: Editorial Remarks on a Project
in Progress after Publishing the Volume 5
“Period of Classical Modernism and Traditionalism. 1915–1940” (2016). Representing Art History in the Baltic Countries:
Experiences and Prospects. 3rd Conference of Baltic Art Historians. Riga, 6–8 October 2016). To paredzēts publicēt konferences rakstu krājumā.
Sk.: Eesti kunsti ajalugu. Kd. 5: 1900–
1940. Koost. ja toim. Mart Kalm, peatoim. Krista Kodres, Tallinn: Eeesti Kunsti
akadeemia, 2010.
Laučkaitė L. Art History of Latvia. Vol.
IV: Period of Neo-Romantic Modernism
1890–1915. Centropa, 2015, Vol. 14,
No. 2, pp. 207–208; Larsson L. O. Lettische Moderne: Stilpluralismus und Formenvielfalt. Kunstchronik. 2016, 69. Jg., H.
4, S. 188–193; Kreem T.-M. Uus sild =
A New Bridge. Kunstiteaduslikke Uurimusi
= Studies on Art and Architecture, 2016,
Vol. 25, No. 1 / 2, pp. 187–192.
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Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis
Habilitētais ekonomikas zinātņu doktors

Pēteris Guļāns
08.09.1920–11.08.2017

Ekonomikas zinātne Latvijā ir cietusi lielu zaudējumu. 2017. gada 11. augusta vēlā
pēcpusdienā, 96 gadu vecumā mūžībā aizgājis izcils zinātnieks, habilitētais ekonomikas
zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Goda loceklis, emeritētais zinātnieks Pēteris
Guļāns.
Viņš dzimis 1920. g. 8. septembrī Jēkabpils rajona Rubenes pagasta Kalējos. Bērnība, jaunība un skolas gadi pavadīti neatkarīgajā Latvijas Republikā, bet, kā viņš pats
raksta autobiogrāfiskajā rakstu krājumā “Pieredzētais un pārdzīvotais” (2008) — “dzīves
radošajam posmam bija lemts noritēt sociālisma laikmetā”. Ekonomikas zinātnē Pēteris
Guļāns ienāca samērā vēlu, bet strauji.
Pirms tam, lai iegūtu specialitāti un varētu materiāli palīdzēt ģimenei, bija mācības
Daugavpils arodskolas mehāniskajā nodaļā
(1937–1940). Pēc 1940. g. radās iespēja

turpināt mācības, un P. Guļāns nekavējās to
izmantot. Viņš iestājās Rīgas pilsētas (vakara) tehnikumā, bet jau 1941. g. viņu uzņēma
Latvijas Valsts universitātes Sagatavošanas
kursos. Mācības pārtrauca karš, tam sekoja
mācības Mašīnu un traktoru staciju (MTS)
direktoru kursos Maskavas Timirjazeva Lauksaimniecības akadēmijā (1944) un darbs
Laucesas MTS direktora amatā. Apmeklēti arī
MTS direktoru kvalifikācijas paaugstināšanas
kursi pie Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (1945–1946). Vēlme mācīties nepameta, un, par lielu pārsteigumu visiem, bet labi
pārdomātu izvēli pašam, Pēteris Guļāns kļuva par LVU Ekonomikas fakultātes studentu
(1948–1953).
Pētnieciskā darbība galvenokārt pavadīta Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūtā, tur arī pēc aspirantūras (1953–
1956) iegūts ekonomikas zinātņu kandidāta
grāds un ekonomikas zinātņu doktora grāds
(1968), kas 1992. g. Latvijas Universitātē
nostrificēts par Latvijas ekonomikas habilitētā doktora zinātnisko grādu (Dr. habil.
oec.). 1983. g. PSRS Augstākā atestācijas
komisija P. Guļānam piešķīra profesora zinātnisko nosaukumu specialitātē: PSRS rajonu
ekonomika, PSRS ražotājspēku izvietošana.
Pēc 1990. g. profesora grādu viņam apstiprināja LZA Ekonomikas institūtā. 2003. g.
20. novembrī Pēteri Guļānu ievēlēja par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli. To viņš
vērtēja ļoti augstu un LZA darbā piedalījās ar
lielu atbildības sajūtu, nekavējās izteikt savas
domas par apspriežamajiem jautājumiem.
Es pazinu P. Guļānu kopš 1971. g., kad
pēc Latvijas Universitātes beigšanas iestājos
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darbā Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. Viņš tolaik bija institūta direktora vietnieks, pārdzīvojis 1959. g. notikumus,
kad notika LZA Ekonomikas institūta personāla sastāva “tīrīšana” un daudzi vadošie
zinātnieki zaudēja ne tikai amatus, bet pat
jebkādu iespēju strādāt zinātnē. Viņu lielākais “noziegums” bija mēģinājums īstenot nacionālajām interesēm atbilstošus pasākumus
vai tikai simpatizēt tiem. P. Guļāns turpināja
strādāt un visu zinātniskā darba mūžu prata
vadīt atbilstoši savai izpratnei par zinātnieka
misiju — pētīt, atklāt un pamatot, un savus
atklājumus paziņot sabiedrībai. Sevišķi pēdējais — paziņošana — viņam bija ļoti svarīga.
Padomju laikā LZA Ekonomikas institūts
bija nopietna zinātniskā iestāde, kas veidoja tautsaimniecības plānošanas zinātnisko
pamatojumu, tostarp tā saucamo ražošanas
spēku izvietošanas shēmu. P. Guļāns vadīja
nodaļu, kas to gatavoja. Darbs prasīja labi
pārzināt Latvijas tautsaimniecību un ļāva
kaut nedaudz pavērst lēmumus Latvijai izdevīgā virzienā. P. Guļāns kopā ar saviem
līdzgaitniekiem izmantoja katru šādu iespēju. Vismaz divi jautājumi bija sevišķi aktuāli — lielo uzņēmumu izvietošana Latvijā un
demogrāfija. Kas zina, kāda Latvija būtu izskatījusies 90. gadu sākumā, ja ražošanas
spēku izvietošanā nemanot, bet gudri nebūtu
iejaucies P. Guļāns.
Pēc neatkarības atgūšanas valsts vadītāji
nemeklēja savu ideju zinātnisko pamatojumu,
tomēr P. Guļāns uzskatīja, ka viņa zinātnieka
misija nav atcelta. Nekas nebija jāmaina viņa
darba stilā, mainījās tikai informācija un tehnoloģijas, ar kurām bija jāstrādā. Tās apgūt
izdevās ātri, un deviņdesmito gadu sākumā,
kad Ekonomikas institūta pastāvēšana kļuva
atkarīga no ārzemju projektiem, viņa līdzdalība tajos bija nozīmīga. Mūža gadu skaitlim
pieaugot, viņš strādāja individuāli, bet neatlaidīgi — pētīja aktuālus tautsaimniecības
jautājumus, rakstīja atzinumus un sūtīja tos
valsts institūcijām. Viņa kontā ir ziņojumi par
tautsaimniecības attīstības problēmām un to
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attīstību, par lielo uzņēmumu, tostarp “Lattelecom” un “Latvenergo”, privatizāciju, par celulozes rūpnīcas projektu, Latvijas interesēm
tautsaimniecības globalizācijas apstākļos,
uzņēmumu ienākumu nodokli, nekustamā
īpašuma nodokli un nodokļu atlaidēm, par
ekonomisko krīzi un krīzes seku mazināšanu,
pievienošanos ES monetārajai sistēmai un
starptautiskajām organizācijām, un arī par
utopiskajiem politiķu sapņiem un skarbo objektīvu apstākļu radīto īstenību.
Saraksti ar valsts institūcijām P. Guļāns
uzskatīja par tik nozīmīgu, ka publicēja to
grāmatā “Ekonomiskās politikas problēmas”
(2014). Pirms tam tika izdota grāmata “Latvijas ekonomika laikmetu griežos” (2003).
Atšķirībā no daudziem, kuri padomju laikā
strādāja vadošos amatos, P. Guļānam nebija
iemesla kaunēties vai noliegt to laiku, tāpēc
viņš rakstīja par to, atstādams vērtīgu labi informēta aculiecinieka vēstījumu.
Līdz 2003. g. P. Guļāna zinātnisko darbu
un publikāciju sarakstā bija 221 nosaukums.
To skaitā 12 grāmatas un brošūras, septiņas
no tām sarakstītas bez līdzautoru pieaicināšanas. Ārzemēs publicēti 11 raksti, no tiem
trīs kā monogrāfiju nodaļas, desmit analītiski
apcerējumi par ekonomiskās politikas jautājumiem iesniegti Ministru kabinetam un
Finanšu ministrijai. Pēc 2003. g. klāt nākušas vēl divas monogrāfijas, vairāki nodevumi
valsts institūcijām, zinātniski raksti akadēmiskajos žurnālos un citos avotos.
P. Guļāna vērtīgākā īpašība bija viedums,
spēja redzēt procesus kopsakarībā, domāt
mūsdienīgi, neskatoties uz cienījamo vecumu, domāt globāli, bet vienmēr meklēt Latvijas mērķus un ieguvumus, un darīt savu
darbu godprātīgi, paust patiesību un pierādāmas atziņas. Tāpēc Latvijas ekonomisti Pēteri
Guļānu dēvē un dēvēs par leģendu.
Sit tibi terra levis!
Raita Karnīte
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu
nodaļas vadītāja
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Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis
LZA Lielās medaļas ieguvējs

Gunārs Birkerts
17.01.1925 — 15.08.2017

Ir noslēdzies izcila un pasaulē plaši atzīta
arhitekta piepildīts un veiksmīgs šīs pasaules
gājums. Latvijas kultūrā tik nozīmīgās Birkertu dzimtas pārstāvis — latviešu arhitekts Gunārs Birkerts bija viens no lielajiem Latvijas
kultūras vēstnešiem pasaulē. Latvijā dzimušais un Vācijā arhitekta izglītību ieguvušais
Gunārs Birkerts bija starp redzamākajiem
ASV pēckara perioda arhitektiem — modernisma tradīciju kopējiem un attīstītājiem.
Kā izcils praktiķis un arhitektūras profesors Mičiganas universitātē un Goda vai
viesprofesors citās arhitektūras skolās viņš
pilnveidoja modernisma arhitektūras virzienu
caur tikai sev raksturīgu metaforu un simbolu lietojumu. Viņa arhitektūra ir organiska un

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts
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Federālo rezervju banka Mineapolē, ASV. Arhitekts Gunārs Birkerts
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kontekstuāla tās dziļākajā būtībā. Viņš strādāja ar būvēm virs zemes un pazemē — gaismu viņš padarīja par nemateriālu celtniecības
materiālu — Birkerts bija gaismas arhitekts.
Māris Čaklais savai grāmatai par Birkertu
izvēlējās skaistu nosaukumu — Gaismas
kungs. Iespējams, ka tieši gaismas klātbūtne
viņa radītajās būvēs arvien būs mūsu saikne
ar Birkerta radošo devumu un viņa personības lielumu. Laika gara (Zeitgeist) klātbūtne
raksturo Birkerta labākos darbus, bet viņa
pienesums pasaules arhitektūrā un Latvijas
kultūrā noteikti būs pāri laikam stāvošs. Savā
sarežģītajā izteiksmē Birkerta arhitektūra pietuvojas zinātnes jomai — tieši tāpēc 2000.
gadā Birkerts tika apbalvots ar LZA Lielo medaļu, kā arī ievēlēts par LZA ārzemju locekli.

Meistara projektēto ēku izteiksmes dinamika ļauj Birkertu dēvēt par ekspresīvu modernistu, piešķirot viņa arhitektūrai papildu
savpatību. Gunārs Birkerts ir 287 ēku un
projektu autors un daudzas viņa būves pamatoti var uzskatīt par ikoniskām ASV un
Latvijas arhitektūras kontekstā. Viņš bija nekomerciāls arhitekts — daudzu baznīcu, muzeju, universitāšu un skolu ēku autors. Pēc
Birkerta projektiem uzceltas 18 bibliotēkas
ASV, bet viņa rodošā darba vainagojums ir
2014. gadā uzceltā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka — liela mēroga arhitektoniska
piemiņas zīme Latvijas Trešajai atmodai un
garīgumam.
Jānis Dripe
arhitekts
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ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
APRĪLIS
5. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA) prezidentu Ojāru Spārīti un ārlietu sekretāru Tālavu Jundzi pieņēma Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Tikšanās laikā tika
apspriesti 2018. g. jūnijā gaidāmā Pasaules
Latviešu zinātnieku kongresa organizatoriskie
jautājumi, kā arī pārrunāta LZA nepietiekamā
finansējuma problemātika. Skarot jautājumu
par Latvijas — Krievijas kopējās vēsturnieku
komisijas turpmāko darbību, tikšanās dalībnieki izteica atbalstu komisijas pārnākšanai
LZA paspārnē, kas atņemtu tai politisko slogu un ieviestu paritātes principu, jo Krievijas
pusē komisija darbojas Krievijas Zinātņu akadēmijas pārziņā.
Apspriežot LZA ieguldījumu, Latvijas
simtgadi sagaidot, tika atzīts, ka par labu artavu 2018. g. kļūs T. Jundža un J. Stradiņa
koordinētais projekts — jaunais akadēmisko
rakstu izdevums ““Latvija un latvieši” angļu,
krievu un latviešu valodā.
LZA korespondētājloceklei Dainai Nītiņai — 75.
6. aprīlī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce. Ievadvārdus sacīja
prezidents O. Spārītis, pilnsapulci uzrunāja
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Zemkopības ministrijas Nacionālais
eksperts Ainars Nābels-Šneiders. Tika pasniegtas LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem. Pārskatu par LZA darbību
2016.gadā sniedza LZA ģenerālsekretārs
Andrejs Siliņš. Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš nolasīja Uzraudzības
padomes ziņojumu par LZA 2016. g. darbības pārbaudi, vērtējot darbības atbilstību
LZA Hartai un Statūtiem, LZA pilnsapulces,
Senāta, prezidija un valdes lēmumu izpildi.
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Secinājums — tāpat kā iepriekšējos gados
neproporcionāli lielu vietu Senāta, Prezidija
un Valdes lēmumos aizņem SIA „Rīgas koncertzāle”. Ja pirms gada vismaz 90% LZA
Valdes lēmumu bija saistīti ar šo SIA, tad
2016. g. tikai 40–50%, toties Prezidija un
Senāta lēmumos to īpatsvars ir palielinājies.
LZA savu nostāju pauž un aizstāv tiesvedībā.
LZA viedoklis tika atzīts par pareizu tiesvedībā Latgales Apgabaltiesā 2017. g. 1. februārī.
Uzraudzības padome secina, ka ir palielinājusies LZA loma sabiedrībā. LZA ir
turpinājusi sadarbību ar valsts institūcijām,
augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un
dažādām ārpus akadēmiskām organizācijām.
Aktīva LZA darbība ir bijusi Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē, ko
vada Ministru prezidents Māris Kučinskis.
Notikušas diskusijas ar Saeimas Izglītības un
zinātnes komisiju, ar Izglītības un zinātnes
ministriju par izmaiņām Zinātniskās darbības
likumā un normatīvajos aktos, kas skar zinātnes attīstību un finansēšanu. Nostiprinājusies sadarbība ar citām ministrijām.
Uzraudzības padome arī secina, ka finansējums saskaņā ar IZM noslēgtajiem līgumiem 2016. g. bijis nepietiekams, lai nodrošinātu visu LZA funkciju sekmīgu izpildi.
Lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi, LZA
veica finansējumu 70,7 tūkst. EUR apjomā
no saviem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (nedzīvojamo telpu noma, konferenču
organizēšana, telekomunikāciju pakalpojumi
un autostāvvietu noma). Zinātniskajiem institūtiem un tiem pielīdzinātām institūcijām bez
maksas tiek piešķirtas telpas un orgtehnika
konferenču organizēšanai. LZA tehniskie darbinieki — sekretāres un padomnieki, ārlietu
daļas darbinieki ir spiesti strādāt par LZA statusam un atbildības kritērijiem neatbilstoši
zemu atalgojumu.
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Uzraudzības padome iesaka LZA prezidijam un LZA nodaļām turpmāk kritiskāk izvērtēt jauno izsludināto akadēmiķu vakanču
skaitu un nozaru izvēli korespondētājlocekļu
vēlēšanām.
Pilnsapulce apstiprināja abus ziņojumus.
10. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senāts nolēma piešķirt goda nosaukumu “Emeritus profesors” akadēmiķim,
profesoram, Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānim Stradiņam. Goda nosaukums “Emeritus
profesors” piešķirts, ņemot vērā akadēmiķa
J. Stradiņa ieguldījumu RTA un Latgales reģiona attīstībā, kā arī ieguldījumu Latgales reģiona zinātniskajā izpētē un tautsaimniecības
attīstībā.
11. aprīlī notika LZA Senāta sēde, kurā
ziņojumu “Organiskās sintēzes institūta pieredze mūsdienu zinātnes finansējuma apstākļos” sniedza institūta direktors LZA korespondētājloceklis Osvalds Pugovičs. Senatori
noklausījās Latvijas Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja Jāņa Vētras ziņojumu
“Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu
attīstības Nacionālā koncepcija 2013.–
2020. g. darbībā”, apstiprināja LZA jauno
locekļu vakances 2017. g. vēlēšanām, “Nolikumu par jaunu Latvijas Zinātņu akadēmijas
locekļu vēlēšanām” un “Nolikumu par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (dr.h.c.)
grāda piešķiršanas kārtību”, kā arī apstiprināja Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
22. marta sēdes lēmumu un piešķīra LZA
goda doktora grādu Dr.sc.ing. Ārim Žīguram
(Dr.h.c.sc.ing.) un Dr.sc.comp. Andrejam Vasiļjevam (Dr.h.c.sc.comp.). Senāts noklausījās LZA prezidenta O. Spārīša informāciju par
Baltijas Intelektuālās sadarbības konferenci
Somijā un apsprieda LZA Pavasara pilnsapulces rezultātus.
12. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ar plašu reģiona uzņēmēju, pašvaldību un augstākās izglītības iestāžu pārstāvju

iesaisti aizritēja Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA), Latvijas Pašvaldību savienības (LPS),
Latgales plānošanas reģiona (LPR) un RTA
organizētais forums “Zinātne uzņēmējdarbības attīstībai reģionā”. Tas bija jau trešais pasākums LZA ierosinātajā forumu ciklā, kuram
pamatu devusi Valsts pētījumu programmā
EKOSOC-LV veiktā Latvijas reģionu starpdisciplinārā izpēte un attīstības scenāriju modelēšana, kurā iesaistījušies arī Daugavpils
Universitātes (DU) pētnieki.
13. aprīlī mūžībā aizgāja tēlnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis Indulis
Ojārs Ranka (15.04.1934 – 13.04.2017).
Notika ĶBMZN pasākums par tēmu
“Dzimuma attīstība, nozīme sabiedrībā un
problēmas”. Ievadā P. Trapencieris informēja
klātesošos par LZA Senāta lēmumu par LZA
īsteno un korespondētājlocekļu kandidātu
skaitu un pieteikšanas kārtību 2017. gada
LZA jaunu locekļu vēlēšanām. LZA goda
doktors Jēkabs Raipulis ziņoja par tēmu „Cilvēka dzimums no bio psiho sociālā aspekta”,
parādot, kā no dzimumšūnas attīstās cilvēks,
saglabājot savu ģenētisko informāciju un dzimumidentitāti. LZA kor.loc. Dr.philol. Ausma
Cimdiņa ziņojumā “Anglicisma ‘gender’ tulkošanas un adaptācijas problēmas latviešu literatūrzinātnē” stāstīja par nosaukuma gender
latviskā tulkojuma pētījumu. Mūsdienu angļu
valodā gender ir apaudzis ar papildnozīmi un
tiek lietots ne tikai sociālu konstrukciju, bet
fiziskā/bioloģiskā dzimuma apzīmēšanai. Latvieši bieži ir izvēlējušies gender burtisko tulkojumu ‘dzimte’ , kamēr lietuvieši lieto savu
lytis un krievi пол. Ziņojumā izmantoti NFI
projekta “Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway/
Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes”
pētījumu rezultāti.
Dr.habil.med. Māris Baltiņš ziņojumā “Ar
dzimuma apzīmēšanu saistītie termini: teorētiski apsvērumi un ieteikumi praksei” secināja,
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ka katrai valodai ir specifiskas atšķirības (valodas īpatnību, apzīmējuma struktūras, politiski
angažēta lietojuma, politkorektuma tradīciju
u.c. faktoru dēļ), tādēļ termini nav tieši pārnesami no vienas valodas uz otru. Stambulas konvencijā redzams, ka dažādās valodās
skaidrojumi ir atšķirīgi. Varbūt visprecīzāk būtu
“bioloģiskais vai sociālais dzimums”. Latviešu
valodā ar terminu “dzimums” tiek saprastas
sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un
īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par
atbilstošām sievietēm un vīriešiem. K. Mīlenbaha un J. Endzelīna “Latviešu gramatikā”
termina “[gramatiskā] dzimte” nav, lieto tikai
“kārta”. Saskaroties ar diviem vai vairākiem
kādas lietas vai parādības apzīmējumiem svešā valodā, allaž nākas atbildēt uz jautājumu,
vai tie lietoti kā sinonīmi... ja vārdam gender
noteiktos kontekstos ir atšķirīga nozīme no
sex, tad atšķirīgi tie arī jāatveido tikai tajos gadījumos. Daži piemēri no ES–IATE datubāzes:
Sex gap, gender gap, gender disparity, gender
inequality — dzimumu atšķirība; European
Institute for Gender Equality — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (daudzās valodās
te risinājums «sieviešu un vīriešu»); Gender
reassignement — dzimuma maiņa; Gender
equality — dzimumu līdztiesība, vīriešu un
sieviešu līdztiesība; Gender segregation, sex
segregation — dzimumu segregācija; Gender
mainstreaming — integrēta pieeja dzimumu
līdztiesības nodrošināšanai.
Diskusijā piedalījās P. Trapencieris,
J. Raipulis, A. Cimdiņa, J. Vētra, A. Liejnieks,
M. Baltiņš.
17. aprīlī LZA ārzemju loceklim Jurim
Dreifeldam — 75.
20. aprīlī Vecrīgā, Trīs brāļu vēsturiskajā
ēku kompleksā tika atklāta LZA īstenā locekļa, viceprezidenta Andreja Krasņikova gleznu
izstāde “Vecpilsētas stāsti”.
25. aprīlī notika FTZN un Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas
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(PEP LNK) sēde diskusija “Eiropas Savienības un Latvijas attīstības perspektīvas”.
Ar referātiem uzstājās Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā vadītāja LZA akad.
Dr.habil.oec. Inna Šteinbuka, “Ekonomistu
apvienības 2010” prezidents, PEP LNK loceklis Dr.oec. Ojārs Kehris, Vidzemes Augstskolas rektors Dr.hist. Gatis Krūmiņš un LZA
goda doktors Dr.sc.ing. Edvīns Karnītis. Referātu apspriešanā un diskusijā piedalījās a/s
“Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, LZA goda
doktors Dr.sc.ing. Āris Žīgurs un Ekonomikas
ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras
departamenta direktore Olga Bogdanova.
26. aprīlī mūžības ceļos devies Latvijas
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
Dr.phys. Jānis Kristapsons (23.06.1939–
26.04.2017).
27. aprīlī notika Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā noklausījās
Dr. art. Annas Ancānes ziņojumu par monogrāfiju “Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība
17. gadsimta otrajā pusē”. Par jaunumiem
un HSZN nākotnes plāniem informēja nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķe Raita Karnīte.
LZA
korespondētājloceklim
Ābelem — 80.

Mārim

LZA korespondētājlocek28. aprīlī
lim Uldim Kalneniekam — 60.

Maijs
5.–6. maijā Lai iepazīstinātu ar savu pētījumu rezultātiem un piedalītos diskusijās
par Latgales reģiona attīstības jautājumiem,
valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV
pārstāvji piedalījās 4. Pasaules latgaliešu saietā, Latgales Simtgades kongresā.
Kongresa otrās dienas darbs norisinājās
vairākās paralēlās darba grupās un vienu
no tām — “Latgales reģiona ekonomikas un

zinātnes dzīve
uzņēmējdarbības attīstības iespējas” vadīja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
(RSEZ) pārvaldes pārvaldniece Sandra Ežmale. Darba grupā uzstājās profesore Baiba
Rivža un Elita Jermolajeva ar prezentāciju
“Latvijas reģioni ceļā uz viedo ekonomiku”,
kur ziņoja par EKOSOC-LV projekta 5.2.3.
“Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” pētījumu rezultātiem. Pēc prezentācijām
sekoja diskusija, ko vadīja Elita Jermolajeva,
par šādiem aktuāliem problēmjautājumiem:
Kādi ir bremzējošie faktori straujākai Latgales reģiona izaugsmei un uzņēmējdarbības
attīstībai? Kādi reģionālā atbalsta instrumenti
būtu nepieciešami, lai nodrošinātu mērķorientētu valsts atbalstu Latgalei? Ko pašvaldības un valsts pārvalde var darīt, lai efektīvāk
sadarbotos ar uzņēmējiem un mazinātu administratīvo slogu? Diskusijā savus viedokļus
izteica uzaicinātie eksperti —12. Saeimas
deputāts Aldis Adamovičs, RSEZ SIA “LATSTAB” valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis, Sandra Ežmale, kā arī citi klātesošie.
Darba grupā piedalījās 12. Saeimas deputāti
Laimdota Straujuma un Anrijs Matīss, vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks,
Latgales pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji.
Ar stenda referātiem, kas bija aplūkojami kongresa laikā, piedalījās Linda Sūniņa,
Pēteris Rivža un Baiba Rivža no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes, referējot par
tēmu “Latgales reģiona novadu attīstība un
inovāciju efektivitāte”. Dmitrijs Oļehnovičs
un Inta Ostrovska no Daugavpils Universitātes referēja par tēmu “Teritorijas viedās attīstības izpētes atziņu analīze Latgales reģionā”,
pārstāvot EKOSOC-LV pētnieku grupu, kuras
sastāvā ir arī Elita Jermolajeva, Ludmila Aleksejeva, Viktorija Šipilova un Dzintra Iliško.
6. maijā LZA goda doktoram Valdim Villerušam — 75.

10. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotais ekspertu konsilijs “Mana pensija nākotnē”. Konsilija mērķis bija, izmantojot
ekspertu pieredzi un veiktajos teorētiskajos
pētījumos iegūtās zināšanas un atziņas, saprast, kā šodien strādājošiem sasniegt finansiālo drošību vecumdienās.
Konsilijā piedalījās: Labklājības ministrijas (LM) Valsts sekretāra vietniece Jana
Muižniece, Valsts Sociālās apdrošināšanas
aģentūras direktore Inese Šmitiņa, LDDK
sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, Latvijas Pensionāru federācijas valdes loceklis,
sociālo lietu eksperts Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
vietnieces Dzintra Žilde un Sarmīte Krecere, arī eksperti: neatkarīgā eksperte Ruta
Zilvere, Vidzemes Augstskolas asoc. prof.
Feliciana Rajevska, prof, LZA kor.loc. Ivars
Austers, AS Swedbank Finanšu institūta
vadītājs Reinis Jansons, IPAS “INVL Asset
Management” valdes priekšsēdētājs Andrejs
Martinovs, Nordea Pensions Latvia valdes
loceklis Ilja Arefjevs, AS Swedbank Atklātā
pensiju fonda valdes loceklis Kristaps Kop
štāls, CBL Asset Management valdes loceklis Zigurds Vaikulis.
11. maijā LU Mazajā aulā notika Otrais
humanitāro zinātņu akadēmiskais forums
“Humanitārās zinātnes Latvijas valsts drošībai”, kurā eksperti vērsa uzmanību uz humanitāro zinātņu būtisko lomu valsts drošības
aspektos, ņemot vērā gan militāros, gan nemilitāros riskus. Tika apspriesta humanitāro
zinātņu loma valstiskās identitātes, reliģijas,
vērtību izpratnē, medijos u.c.
Forumu atklāja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, LU humanitāro un
izglītības zinātņu jomas prorektore Ina Druviete, Saeimas Nacionālās drošības komisijas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Foruma noslēgumā uzstājās izglītības
un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
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11.–12.maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā
(LZA) Rīgā notika Starptautiskās Zinātņu Padomes (International Council for Sciences,
ICSU) Eiropas partneru gada sanāksme, kurā
apsprieda šīs organizācijas darbības turpmāko stratēģisko attīstību un iekšējos darbības
jautājumus. Atsevišķa darba kārtības sesija
tika veltīta Eiropā aktuālai tēmai par brīvpieejas jeb atvērtajiem datiem (Open Data), kas
ir viena no ICSU 2016.–2018. gada darba
prioritātēm.
Brīvpieejas datu konceptu izveidoja
četras starptautiskas zinātniskas organizācijas, kas izstrādāja 12 principus, kas jāievēro, brīvpieejā izmantojot publiski finansētu lielu datu sistēmas. Brīvpieejas dati ir
ļoti svarīgs resurss zinātniekiem, veicot eksperimentus un novērojumus, lai atkārtoti
pārbaudītu datu un secinājumu atbilstību.
Mazāk attīstītām valstīm brīvpieejas dati
dod iespēju pilnīgāk piedalīties globālajā
zinātnē.
Latviju šajā sanāksmē LZA delegātu statusā pārstāvēja LZA prezidents akadēmiķis
Ojārs Spārītis un LZA ārlietu sekretārs, akadēmiķis Tālavs Jundzis.
14. maijā Hamburgas rātsnamā notikušās Vācbaltu biedrības (Deutsch-Baltische
Gesellschaft e.V.) Federālās sapulces laikā
ar 2017. gada Vācbaltu biedrības Kultūras
balvu tika godināts Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents un Latviešu-vācbaltu
centra Domus Rigensis valdes loceklis prof.
Dr. habil. art. Ojārs Spārītis.
16. maijā notika LZA Senāta sēde, kurā
ziņojumu “Latvijas un Eiropas ilgtspēja” sniedza akadēmiķe Inna Šteinbuka. Par krājuma
“Latvija un latvieši” gatavību publicēšanai
informēja akadēmiķis Tālavs Jundzis, krājumu recenzēja LZA goda locekle Karina Pētersone un akadēmiķe Inna Šteinbuka. Ņemot
vērā recenzentu ieteikumus, senāts pieņēma
lēmumu ieteikt krājumu “Latvija un latvieši”
publicēšanai.
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Par Latgales simtgades kongresa gaitu un
rezolūciju diskutēja Tālavs Jundzis, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Karina Pētersone, Ivars Kalviņš u.c.
Senāts apstiprināja LZA un LZP Ētikas kodeksu, Ētikas komisiju un tās nolikumu.
LZA goda loceklim Andrim Vilkam — 60.
18. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās forums “Latvijas tautsaimniecība — pagātne, tagadne un nākotne”, ko
organizēja Vidzemes Augstskola, “Ekonomistu apvienība 2010” un apgāds “Jumava”. Foruma noslēgumā notika G. Krūmiņa
grāmatas “Latvijas tautsaimniecības vēsture” atvēršana.
Forumā piedalījās Latvijas viedokļu
līderi — uzņēmēji, politiķi un zinātnieki, kuri
ne tikai diskutēja par Latvijas šā brīža saimnieciskajām aktualitātēm, bet arī vērtēja pagātnes notikumus.
22. maijā mūžības ceļos devies Latvijas
Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Valsts
emeritētais zinātnieks, Dr.habil.chem. Uldis
Sedmalis (22.05.1933–22.05.2017).
LZA korespondētājloceklei Mārai Pilmanei — 55.
24. maijā notika LZA FTZN un Eiropas
Kodolpētniecības centra (CERN) delegācijas
tikšanās ar mērķi veidot savstarpējus kontaktus, lai Latvija tuvāko gadu laikā kļūtu vispirms par asociēto un pēc tam — par pilntiesīgu CERN dalībvalsti.
25. maijā FTZN bija sarīkojusi a/s “Latv
energo” darbinieču izbraukuma sēdi Akadēmijā. Dalībnieces iepazinās ar akadēmijas
darbības mērķiem un pamatprincipiem, notika ekskursija pa LZA ēku un fotografēšanās
tornī. Ar akadēmiju iepazīstināja LZA lietu
pārvaldnieks V. Kozlovskis un LZA FTZN zinātniskā sekretāre S. Negrejeva.
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Svinīgā ceremonijā pasniedza vienu no
augstākajiem Latvijas informācijas tehnoloģijas (IT) nozares apbalvojumiem — Eižena
Āriņa balvu datorikā 2017. Par nozīmīgu
teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes
attīstībā balvu saņēma LZA īstenais loceklis
Jurijs Merkurjevs, bet par praktisku ieguldījumu datorikā apbalvots LZA korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš. Atzinības rakstus par
teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes
attīstībā saņēma LZA goda doktors Pēteris
Rivža. Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā
pasniedz uzņēmums Exigen Services Latvia,
Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.
LZA HSZN organizēja nodaļas sēdi, kuras
darba kārtībā tika noklausīti sekojoši ziņojumi: LZA īstenā locekļa Benedikta Kalnača ziņojums par monogrāfiju “20th Century Baltic
Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial
Options” un LZA goda doktora Leo Dribina ziņojums “Jaunas idejas un tendences Eiropas
politiskajā dzīvē”.
26. maijā pirmo reizi stipendija “Sievietēm zinātnē” tika pasniegta Baltijas valstu
zinātniecēm. Svinīgā ceremonijā Latvijas
Zinātņu akadēmijā 6000 eiro stipendijas
saņēma piecas zinātnieces no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Stipendiju saņēma trīs
talantīgas Latvijas zinātnieces — Renāte
Ranka, Jekaterina Ivanova un Marina Sokolova, kā arī Lietuvas zinātniece Urte Neniskīte un Els Heinsalu no Igaunijas. Stipendiju
programma “Sievietēm zinātnē” Latvijā tika
dibināta 2005. gadā. Trīspadsmit gadu laikā
41 talantīga, jauna sieviete zinātnē ieguvusi
stipendiju, lai īstenotu daudzsološus pētnieciskus projektus. 2017. gadā tā tika ieviesta
arī Igaunijā un Lietuvā, lai visā Baltijā veicinātu, uzlabotu un iedrošinātu sieviešu iesaisti
dzīvības, vides zinātnēs, fizikā un inženierzinātnēs. L’Oréal Baltic stipendijas programma
“Sievietēm zinātnē” tiek īstenota sadarbībā
ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Lat-

vijas Zinātņu akadēmiju, UNESCO Igaunijas
Nacionālo komisiju un Igaunijas Zinātņu akadēmiju, UNESCO Lietuvas Nacionālo komisiju un Lietuvas Zinātņu akadēmiju.
LZA korespondētājloceklei Ārijai Meikališai — 65.
LZA īstenajam loceklim prof. Aivaram Lejniekam — 60.
30. maijā notika LZA FTZN izbraukuma
sēde — ekskursija Jelgavas ielā 1 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC). Ekskursijas laikā LU rektors akadēmiķis Indriķis
Muižnieks pastāstīja par LU DAC ēku un tā
tapšanas problēmām. Akadēmiķis, institūta
direktors, LU ĶF asoc. profesors, Dr.chem.
Donāts Erts un institūta zinātniskā sekretāre
Radiācijas procesu nodaļas vadītāja Gunta
Ķizāne iepazīstināja ar Ķīmiskās fizikas institūta sasniegumiem, laboratorijām un iekārtām.
Mūžības ceļos devies grāmatizdevējs un
kultūrvēsturnieks, LZA goda doktors Harro
fon Hiršheits (14.04.1925–30.05.2017).
31. maijā Liepājas Universitātē norisinājās Kurzemes forums “Radošo industriju un
informācijas tehnoloģiju perspektīvas Kurzemē”, ko organizēja Liepājas Universitāte, sadarbojoties ar Liepājas domi, Latvijas Zinātņu
akadēmiju un Latvijas Pašvaldību savienību. Foruma mērķis bija iepazīties ar radošo
industriju un informācijas tehnoloģiju attīstību Kurzemē un diskutēt par to perspektīvām
un izaicinājumiem nākotnē.
Šogad notikuši jau divi reģionu tautsaimnieciskajai attīstībai veltīti forumi — Vidzemes forums Valmierā (16. februārī) un Latgales forums Rēzeknē (12. aprīlī). Piecu Latvijas
reģionos iecerēto forumu cikla pirmais forums
notika pērn, 2016. gada 15. novembrī, kad
Jelgavā norisinājās Zemgales forums.
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2017. gads

71. sējums

3. numurs

LZA HSZN organizēja konsiliju “Vai Ceturtā atmoda ir iespējama?”. Konsilijā piedalījās:
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Maija Kūle, Lavijas Republikas (LR) Saeimas deputāts Ilmārs
Latkovskis, Latvijas Pašvaldību savienības
vecākais padomnieks Māris Pūķis, Rīgas
arhidiecēzes bīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankevičs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, LU Latvijas
Vēstures institūta direktors Guntis Zemītis,
LR Saeimas priekšsēdētājas ārštata padomnieks Valdis Krastiņš, LZA goda loceklis Jānis
Streičs.

vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas
Zinātņu akadēmijā. Senāts piešķīra Atzinības
rakstu LZA korespondētājloceklim Pēterim
Zālītim par ievērojamiem nopelniem Latvijas
mežzinātnes attīstībā un akadēmiķim Jurijam
Dehtjaram par ievērojamiem nopelniem medicīniskās fizikas attīstībā. Pēc Senāta sēdes
tika atklāta mākslas zinātniekam, māksliniekam, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram un LZA goda loceklim Romim Bēmam
(14.06.1927– 31.03.1993) veltīta piemiņas izstāde “Pasaules apceres”.

JŪNIJS

15. jūnijā LZA ārzemju loceklim Oskaram
Fejam — 75.

2. jūnijā LZA īstenajam loceklim prof. Ivaram Kalviņam — 70.
3. jūnijā LZA korespondētājloceklei Benitai Laumanei — 80.
8. jūnijā LZA ārzemju loceklim Anto Leikolam — 80.
13. jūnijā LZA korespondētājloceklim
Andrejam Vaskam — 70.
LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālītim — 80.
LZA Senāta sēde. Par LZA Stratēģijas izpildes gaitu un par gaidāmās Latvijas nodokļu reformas projektu ziņoja akadēmiķe Raita
Karnīte, par nodokļu reformas ietekmi uz pētniecību un reversā nodokļa ieviešanas jēgu
zinātnes subsidēšanai —Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente
Lienīte Caune. Senāts nolēma izsludināt LZA
vārdbalvu konkursu 2018. gadam, apstiprināja “LZA Vēstu” un “Zinātnes Vēstneša”
nolikumus, “LZA Vēstu” Redakcijas padomes
priekšsēdētāju, žurnāla “A” un “B” daļas galvenos redaktorus, apstiprināja Nolikumu par
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14. jūnijā LZA goda doktorei Ērikai Bizdēnai — 75.

Notika Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas (ĶBMZN) sēde par tēmu
“Novecošana: ar to saistītās slimības, problēmas, risinājumi”. Ziņojumus sniedza Latvijas
Universitātes profesore Dr.med. Baiba Jansone: “Alcheimera slimība: multipatoģenētiskie
faktori un farmakoterapijas stratēģijas”, RSU
profesors Dr.med. Jānis Zaļkalns — “Novecosim skaisti un jēgpilni”, Latvijas Organiskās
sintēzes institūta zinātniskie līdzstrādnieki
Dr.med. Līga Zvejniece un Edijs Vāvers —
“Sigma-1 receptors kā jauns zāļu mērķis
Alcheimera saslimšanas ārstēšanai”. Diskusijā piedalījās akadēmiķi A. Lejnieks,
M. Dambrova, G. Duburs, V. Kluša, LZA kor.
loc. A. Krauze un M. Pilmane.
15. un 16. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notika izcilā ķīmiķa Paula Valdena vārdā nosauktais Desmitais organiskās
ķīmijas simpozijs. Tā ietvaros vairāki Latvijas
ķīmiķi tika apbalvoti ar P. Valdena medaļām.  
Paula Valdena medaļa 2017. g. tika pasniegta Uldim Alksnim par darbu ciklu Latvijas ķīmijas vēstures jomā, Ērikai Bizdēnai par
pētījumiem nukleozīdu un heterociklu ķīmijā,

zinātnes dzīve
kā arī par talantīgu jauniešu piesaistīšanu
ķīmijai, Mārtiņam Kalniņam par starpfāžu
robežprocesu pētījumiem daudzkomponentu
polimērmateriālos un Valdim Kokaram par
pētījumiem fotojutīgu organisko savienojumu
ķīmijā.
22. jūnijā LZA ārzemju loceklim Bertamam Zariņam — 75.
23. jūnijā LZA goda loceklim Gunāram
Krollim — 85.

28. jūnijā LZA korespondētājloceklim
Dainim Krieviņam — 50.
29. jūnijā LZA īstenajam loceklim Īzakam
Rašalam — 70.
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā norisinājās arheologa un vēsturnieka,
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa
Dr. habil. hist., prof. Andra Caunes astoņdesmitajai dzimšanas dienai veltītie zinātniskie
lasījumi un publikāciju izstādes atklāšana.

27. jūnijā LZA īstenajam loceklim Andrim
Caunem — 80.
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