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Raksts apskata vēstures zinātņu doktores Inetas Lipšas zinātnisko pētījumu, kas vel-
tīts Latvijas Bankas simtgadei. Pētot līdz šim nepublicētus avotus, Ineta Lipša apraksta 
Latvijas Bankas vadošos darbiniekus lēmumu pieņemšanas procesos un viņu sadarbību ar 
dažādām institūcijām. Grāmata aptver Latvijas Bankas vēsturi, sākot no Latvijas Bankas 
dibināšanas 1922. gadā līdz tās likvidācijai 1940. gadā.

Lipša I. Latvijas Bankas vēsture 1922–1940. Rīga: Latvijas Banka, 2022, 300 lpp. 
(e-grāmata).
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atzīmējot Latvijas Bankas simtgadi 
2022. gada 1. novembrī, klajā laists nozī-
mīgs zinātnisks izdevums, kas veltīts Lat-
vijas Bankas institucionālajai vēsturei no 
tās izveides laikā no 1922. gada līdz so-

vetizācijai 1940. gadā. izdevuma autore ir  
Dr. hist. ineta Lipša (dz. 1970), zinātnis-
kais redaktors Dr. habil. hist. aivars stranga 
(dz. 1954). izdevums bez maksas pieejams 
elektroniskā vidē .* 

* sk.: https://www.bank.lv/lb-publikacijas/izdevumi-par-latvijas-banku/latvijas-bankas-vesture-1922-1940. 
sk. 2022. g. 16. dec.
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Pētījumu veido divas, izpētes pieejas ziņā 
atšķirīgas, daļas. Pirmajā daļā, kurā vēstīts 
par institūcijas izveidi un darbību, izmanto-
ta hronoloģiskā pieeja. savukārt otrajā daļā 
pieeja balstās uz cilvēku centrētu skatījumu, 
atainojot personības, kuras ir veidojušas Lat-
vijas Banku.

Pirmajā daļā ir četras nodaļas. Pirmajā 
nodaļā analizēta Latvijas Bankas izveides 
priekšvēsture, kurā atspoguļots ceļš no ide-
jas 1919. gadā par valsts emisijas banku 
kā privātu akciju banku ar emisijas tiesī-
bām un ārvalstu kapitāla meklējumiem ar 
Latvijas diplomātu palīdzību līdz lēmumam  
1922. gadā dibināt pilnībā valsts finansētu 
banku. nodaļā analizēta sabiedrības aktīvā 
iesaistīšanās Latvijas Bankas padomes un 
valdes locekļu kandidātu izvirzīšanā. Ot-
rajā nodaļā skatīta Latvijas Banka Baltijas 
reģionālajā kontekstā, parādot kopīgo un 
atšķirīgo ar igaunijas, Lietuvas un somijas 
centrālajām bankām. trešā nodaļa sniedz 
informāciju par Latvijas Bankas darbību 
valsts tautsaimniecības politikas veidošanā 
saeimā, Finanšu padomē, valsts saimnie-
ciskajā padomē un sadarbībā ar Latvijas 
kredītbanku parlamentārās demokrātijas 
un autoritārā režīma apstākļos. analizēta 
Finanšu ministrijas ietekme Latvijas Bankas 
padomē, parādīta Latvijas Bankas pado-
mes locekļu nostāja nacionālās valūtas —  
lata — stabilitātes jautājumā. Ceturtā nodaļa 
veltīta Latvijas Bankas valdes darbības iztir-
zāšanai. tajā norādītas direktoru atbildības 
jomas, 1931. gada ekonomiskās krīzes laika 
lēmums par kredītu restrikciju analizēts kon-
tekstā ar Latvijas Bankas principu nodroši-
nāt iedzīvotāju uzticēšanos bankai un latam 
kā Latvijas valūtai. nodaļā analizēti valdes 
ārējās komunikācijas principi, pētītas autori-
tārās ideoloģijas izpausmes Latvijas Bankas 
valdes darbībā, sniegts ieskats par Latvijas 
Bankas ieguldījumu ekonomikas zinātnes un 
statistikas attīstībā.

Grāmatas otrajā daļā izmantota uz cilvē-
ku centrēta skatījuma pieeja Latvijas Bankas 

institucionālajā vēsturē. Pirmajā nodaļā at-
spoguļotas Latvijas Bankas padomes un val-
des locekļu sastāva izmaiņas no bankas di-
bināšanas 1922. gadā līdz tās sovetizācijai 
1940. gadā. Publicēti 14 izvērsti biogrāfiski 
stāsti par Latvijas Bankas padomes priekš-
sēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem, 
galvenajiem direktoriem un direktoriem, kā 
arī 28 Latvijas Bankas padomes locekļu bio-
grāfijas. izsekots cilvēku likteņiem, daudzos 
gadījumos traģiskiem. tāds ir bijis arī kārļa 
vanaga (1883–1942), direktora, vēlāk gal-
venā direktora vietnieka un ilglaicīgi galvenā 
direktora, liktenis — nesaraujami saistīts ar 
Latvijas Banku.

Otrajā nodaļā uzmanība lielākoties pie-
vērsta darbiniekiem, kuri strādāja ārpus rī-
gas, šādā veidā tiek parādīts bankas nodaļu 
reģionālais tīkls valstī — caur 24 nodaļu va-
dītāju biogrāfiskiem šķirkļiem. jāatzīmē, ka 
pirmo reizi Latvijas centrālās bankas histo-
riogrāfijā uzmanība vērsta uz bankas darbī-
bu ārpus rīgas. Latvijas Bankas nodaļu pār-
valdnieku dzīvesgājums parāda viņus gan kā 
darbiniekus, gan kā vietējā sabiedrībā nozī-
mīgus cilvēkus — pilsētu domniekus un sa-
biedrisku organizāciju dalībniekus —, kā arī 
ļauj ieskatīties vietējā sabiedriskajā un kul-
tūras dzīvē. Dzīvesstāsti raksturo daudzus 
valstiski nozīmīgus notikumus un otrādi.

Grāmata nav tapusi tukšā vietā. Lat-
vijas Bankas vēsturei starpkaru periodā 
veltīta daļa profesora arnolda aizsilnieka 
(1898–1982) fundamentālā darba “Lat-
vijas saimniecības vēsture 1914–1945”, 
izdota apgādā “Daugava” 1968. gadā. 
Pirms desmit gadiem, Latvijas Bankas de-
viņdesmitgadē, tika publicēta grāmata “Lat-
vijas Bankai XC”, kurā vēsturnieks Āris Pu-
riņš (dz. 1943) rakstījis par 20. gadsimta  
20. un 30. gadu periodu. jāteic, ka abi au-
tori pamatā skatījuši Latvijas Bankas darbī-
bu caur normatīvā regulējuma un darbības 
prizmu, uzsverot bankas funkcijas un uz-
devumus, komercdarbību un kredītdarbību, 
peļņu un zaudējumus, turklāt aizsilniekam, 
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strādājot trimdā, nebija iespēju izmantot 
Latvijas arhīvu materiālus. Latvijas saimnie-
cības vēsturi pētījis arī aivars stranga mono-
grāfijās par Latvijas ārējiem ekonomiskajiem 
sakariem no 1919. gada līdz 1940. gadam 
(izdota 2015. gadā), un par kārļa ulmaņa 
(1877–1942) autoritārā režīma saimniecis-
ko politiku (izdota 2017. gadā, ar papildinā-
jumiem 2020. gadā), kā arī edmunds kras-
tiņš (dz. 1958) un viesturs Pauls karnups 
(dz. 1946), kuri attiecīgi ir pētījuši Latvijas 
rūpniecību 19. un 20. gadsimtā un Latvijas 
tautsaimniecību starpkaru periodā.

ineta Lipša iet tālāk, paplašinot izpētī-
to materiālu klāstu, un izmanto citu pieeju, 
fokusējoties uz cilvēkiem. izdevums parāda 
Latvijas Bankas vadītājus lemšanas proce-
sos un mijiedarbībā ar citām institūcijām 
un to vadītajiem. tādējādi historiogrāfijā jau 
esošais skatījums uz Latvijas Banku starpka-
ru periodā ir paplašināts no reglamentējošo 
aktu perspektīvas uz gadījumu aprakstiem 
un personībām. ir radīts priekšstats par 
problēmām, kādas šajā laika posmā risināja 
Latvijas Bankas padomes locekļi un direkto-
ri. radīts priekšstats par viņiem kā nozīmī-
giem un atbildīgiem darbiniekiem.

autores izmantotais avotu un literatūras 
klāsts ir pietiekams, lai darbu paveiktu labā 
līmenī. Pētījumā izmantoti Latvijas nacio-
nālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīva 
dokumenti no 17 fondiem, tostarp Latvijas 
Bankas padomes un valdes sēžu protokoli, 
kuri fiksē problemātiku, ko risināja Latvijas 
Bankas vadītāji, nodrošinot centrālās bankas 
uzdevumu izpildi; Finanšu ministrijas doku-
menti, kas ļauj spriest par Latvijas Bankas 
vadītāju iesaisti valsts tautsaimniecības poli-
tikas veidošanā, piedaloties tādu ministrijas 
izveidotu institūciju darbā kā Finanšu pado-
me un valsts saimnieciskā padome; valsts 
kancelejas dokumenti un saeimas steno-
grammas, kas atklāj Latvijas Bankas mijie-
darbību ar parlamenta komisijām; dokumen-
ti, kurus Latvijas Ārlietu ministrijai sūtījušas 
Latvijas sūtniecības vašingtonā, Londonā, kā 

arī citas Latvijas diplomātiskās un konsulā-
rās pārstāvniecības ārzemēs; un dokumenti, 
kuros fiksēti diplomātu pārskati par paveikto 
un sarunu norisi, meklējot ārvalstu kapitāla 
piesaisti topošajai valsts emisijas bankai. Šie 
dokumenti parāda lomu, kāda Latvijas Ban-
kas izveides priekšvēsturē bija Latvijas diplo-
mātiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs.

Pētītas publikācijas aplūkotā laikposma 
avīzēs un žurnālos, kas devis iespēju atspo-
guļot Latvijas Bankas statūtu projektus un 
aktuālo informāciju par bankas darbību, kā 
arī politiķu, publicistu, žurnālistu un citu au-
toru kritiskos viedokļus par Latvijas Bankas 
darbību. Šie ir nozīmīgi avoti, ņemot vērā, 
ka sabiedrība aktīvi iesaistījās bankas iz-
veidē un pastāvēja viedokļu dažādība, kurā 
tomēr dominēja uzskats, ka jādistancējas 
no etniskajām minoritātēm un nacionāla 
uzņēmuma vadībai jāizvirza kandidāti no 
Latviešu uzņēmēju vides, priekšroku dodot 
ar lauksaimniecību saistītiem amatu kandi-
dātiem. izmantotas ilggadējā Latvijas Ban-
kas padomes priekšsēdētāja Ādolfa klīves  
(1888–1974) un sociāldemokrātu politi-
ķu klāva Lorenca (1885–1971) un Fēliksa 
Cielēna (1888–1964) atmiņas. tādējādi iz-
sekots tā laika politiskajiem procesiem, kuri 
noteica tautsaimniecības politiku. 

Latvijas Bankas darbībā nozīmīgo dar-
binieku biogrāfiskie dati celti gaismā arī 
no līdz šim nepublicētajiem avotiem pašas 
Latvijas Bankas arhīvā. tās ir darbinieku 
personas lietas, darbinieku dienesta gaitu 
reģistrācijas grāmata un valsts darbinieku 
aptaujas lapas. iespējams izsekot darbi-
nieku karjerai, uzzināt par darba algu, iz-
celsmi, izglītību, bijušajām darbavietām, 
piedalīšanos sabiedriskajās organizācijās. 
Ņemot vērā, ka aptaujas lapās informācija 
ir fiksēta kādā noteiktā brīdī, pārsvarā dar-
biniekam stājoties amatā, viņu dzīves gaitas 
tālākā izpētē izmantota uzziņu literatūra. Lai 
iegūtu informāciju par darbinieku likteņiem 
pēc padomju okupācijas 1940. gadā, pētī-
ti Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts  
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arhīva fondi, kuros glabājas Latvijas Psr 
valsts drošības komitejas par sevišķi bīsta-
miem pretvalstiskiem noziegumiem apsū-
dzēto per sonu krimināllietas, 1941. gada 
14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju 
personas lietas un 1949. gada 25. martā no 
Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas.

uztvert tā laika notikumus un cilvēkus 
palīdz bagātīgās ilustrācijas. izmantots Lat-
vijas nacionālā arhīva Latvijas valsts kino-
fotofonodokumentu arhīva krājums, Latvi-
jas valsts vēstures arhīva rīgas prefektūras 
pasu lietu kolekcija un iekšlietu ministrijas 
administratīvā departamenta Ārzemju pasu 
kolekcija, kā arī reģionālo muzeju krājumi.

Grāmata aizrauj ne tikai vēsturniekus. 
Pateicoties inetas Lipšas pētījumam, varam 
iepazīties ar izcilām personībām, uz Latvi-
jas attīstību vērstiem valsts darbiniekiem, 
patriotiem, un izprast, cik ļoti lielā mērā 
Latvijas Banku un arī ikvienu citu institū-
ciju veido cilvēki. un otrādi, varam izprast, 
cik liela nozīme Latvijas Bankai bija cilvēku 
dzīvē. 20. gadsimta pirmās puses pieredze 
īpaši nozīmīga šobrīd, kad sabiedrībā svarī-
ga vienotība un godprātība. Pēc tik pamatīgi 
izpētītas Latvijas Bankas vēstures starpkaru 
perioda ir pienācis laiks pētījumam par Lat-
vijas Banku pēc Latvijas okupācijas un pēc 
neatkarības atjaunošanas.
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summary

the article reviews the scientific publication of Dr. hist. ineta Lipša dedicated to the 
centenary of Latvijas Banka. examining the range of so far unpublished sources, ineta Lipša 
presents the management of Latvijas Banka in decision-making processes and in interac-
tions with other institutons. the book covers the history of Latvijas Banka starting from the 
establishment of Latvijas Banka in 1922 until its liquidation in 1940.


