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Jana Dreimane

Valsts nozīmes institūcijām — 90:
par jubilejas konferenci
2009.gada 24. novembrī Rīgā

Saviļņojošu ieskatu Latvijas
valsts veidošanās vēsturē
1918.–1919.gadā sniedza
Latvijas Universitātes
profesors Alberts Varslavāns

Jaunā zinātnieku
paaudze — Latvijas
Universitātes
doktoranti
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Kādas bija, ir un būs nacionālo institūciju
funkcijas, kas nosaka to unikālo lomu sabiedrībā;
kas vieno — šie jautājumi caurvija konferenci
“Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības,
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai”,
kas 2009.gada 24.novembrī noritēja Latvijas
Universitātes (LU) Mazajā aulā.

Nacionālie dārgumi 1919.gadā
Šodienas krīzes laikā apšaubītās nacionālās institūcijas pirms deviņdesmit gadiem mūsu priekšteči uzskatīja par tik nozīmīgiem valsts elementiem, ka dibināja tās par spīti politiskajai un ekonomiskajai nestabilitātei 1919.gadā. Toreiz varu pār Pirmajā pasaules karā izpostīto Latviju centās iegūt gan monarhistiskā Vācija, gan lielinieciskā Krievija. Latvijā bija trīs valdības.
Līdztekus Latvijas Republikas Pagaidu valdībai ar Kārli
Ulmani priekšgalā, kas kopš 1919.gada janvāra uzturējās Jelgavā, bet vēlāk pārcēlās uz Liepāju, no 1918.gada
17.decembra līdz 1919.gada 22.maijam Rīgā, pēc tam
vairāk nekā pusgadu Latgalē darbojās lielinieku valdība, ko vadīja Pēteris Stučka. 1919.gada pavasarī vairākus mēnešus varas ambīcijas Rīgā realizēja provāciskā Andrieva Niedras valdība. Nesen proklamētajai valstij nebija noteikta budžeta, taču bija jānovērš Pirmā
pasaules kara postījumi. Šādos apstākļos tika izveidota Latvijas armija, kas izcīnīja patiesu jaunās valsts brīvību, nodibinātas tautsaimniecības, izglītības, zinātnes
un kultūras institūcijas, bez kurām nacionāla valsts nevarēja pastāvēt.
Jau 1919.gada 4.martā ar Latvijas Pagaidu valdības Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa rīkojumu izveidots Latvijas preses birojs “Latopress” (vēlāk pārdēvēta
par Latvijas telegrāfa aģentūru “LETA”, tagad — nacionālā ziņu aģentūru “LETA”), kura pamatuzdevums bija
informēt vietējos un ārvalstu medijus par notikumiem
Latvijas teritorijā. Ļoti īsā periodā — 1919.gada augustā–septembrī, vēl pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai,
tika izveidota virkne institūciju: 5.augustā — Dzelzceļu virsvalde, kuras uzdevums bija atjaunot dzelzceļu saimniecību, 20.augustā — Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Valsts Konservatorija (tagad — Jāzepa

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), 29.augustā — Latvijas Valsts bibliotēka (tagad — Latvijas Nacionālā bibliotēka), 1.septembrī — Valsts arhīvs (tagad — Latvijas
Valsts Vēstures arhīvs). 1919.gada 28.septembrī svinīgi
atklāja Latvijas Universitāti. Pazīstamais latviešu operdziedātājs, rakstnieks Mariss Vētra (1901–1965), kas
1919.gadā bija jauna studenta gados, atzinis — nodibinot Latvijas Universitāti, notika pilnvērtīga Latvijas
proklamēšana. Patiesi, jaunajai valstij bija nepieciešami akadēmiski izglītoti cilvēki, kuru pasaules uzskats un
zināšanas sakņotos nacionālajā zinātnē un kultūrā.
Jaunā valsts nevarēja iztikt arī bez nacionālās literatūras un mākslas, kas vieno, izglīto un reprezentē nāciju. Pavisam drīz pēc Bermonta armijas atkāpšanās no
Rīgas, 30.novembrī pirmo sezonu ar Rūdolfa Blaumaņa drāmu “Ugunī” atklāja Nacionālais teātris, bet dažas
dienas vēlāk, 2.decembrī darbu sāka Latvijas Nacionālā
opera (LNO), piedāvājot publikai Riharda Vāgnera “Tanheizeru”.

Nacionālo institūciju uzdevumi
Nacionālo institūciju funkcijas, darbības vēriens politisko un ekonomisko apstākļu ietekmē vairākkārt mainījies, tomēr daļa pamatuzdevumu saglabājusies cauri
laikiem. Piemēram, viena no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatfunkcijām jau 1922.gada “Likumā
par Valsts bibliotēku” bija “krāt un uzglabāt to, kas ir
un tiek izdots Latvijā”. Arī padomju okupācijas gados
(1940–1941; 1944–1990; toreiz tās nosaukums bija Latvijas PSR Valsts bibliotēka) tā turpināja Latvijas iespiedprodukcijas vākšanu, glabāšanu un bibliogrāfisko reģistrēšanu. Taču valdošajam politiskajam režīmam “kaitējošas” literatūras pieejamība bija stingri ierobežota.
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) joprojām saglabājusi tās dibinātāja un pirmā rektora Jāzepa Vītola (1863–1948) noteiktos uzdevumus: “(..) sagatavot visplašākos latviešu slāņus augstākiem — kulturāli mākslinieciskiem prasījumiem, apkarot kaitīgo
surogātu — diletantismu ar viņas ļaunajām sekām, pašai pacelties līdz akadēmiskai iestādei vārda vistīrākā
nozīmē.” JVLMA Zinātniskās pētniecības centra vadītājs
Jānis Kudiņš uzsvēra: “Pēdējā, valstiskās neatkarības
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
docents,
Zinātniskās
pētniecības
centra vadītājs
Jānis Kudiņš
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2009.gada 20.novembrī rakstnieks, žurnālists
Pauls Bankovskis tiešsaistes laikrakstā “Cita
Diena” (http://www.citadiena.lv/2009/11/20/
nacionalie-dargumi) rakstīja: “Problemātiska
mūsdienu Latvijā ir arī vārda “nacionāls”
lietošana tieši šajā, uz vienu un vienotu nāciju
vērstajā nozīmē. Ja jau viens teātris ir nacionāls
(pieņemsim, ka tas tad nu ir latviešu teātris),
otrs ir krievu drāmas teātris, tad kas ir visi
pārējie?” Viņš iesaka: “Vispareizāk vārdu
“nacionāls” būtu vispār kādu laiku pārstāt lietot.
Tā teikt, līdz nācijas dzimšanai. Vai brīvi un bez
aizspriedumiem lietot visplašākajā nozīmē —
attiecinot uz lietām un pasākumiem, kas valstī
nes vislielāko kopējo labumu.” Jājautā: kas, kad
un kā noteiks nācijas dzimšanas brīdi; kā būtu
izprotams termins ‘kopējais labums’ un kā to
izmērīt?
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atjaunošanas periodā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas (..) darbībā joprojām ir cieši sakausēti tās simboliskie un pragmatiskie aspekti. No vienas puses — tīri
pragmatisks ir darbības uzstādījums apmācīt augsti profesionālus mūziķus un pētniekus, kuri spēj aktīvi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū. No otras puses
— Mūzikas akadēmija vienlaikus ir arī vieta, kurai ir neaizvietojama loma specifisko nacionālās mūzikas kultūras iezīmju uzturēšanā un tālākā attīstībā.” Zīmīgi, ka Jāzepa Vītola vārds mūzikas augstskolai tika piešķirts jau
padomju okupācijas laikā 1958.gadā, lai gan kādreizējā rektora biogrāfija tolaik nevarēja būt homo soveticus
paraugs jau tādēļ vien, ka 1944.gadā J.Vītols bija emigrējis uz Vāciju, kas pēc dažiem gadiem kļuva arī par viņa mūžamājām.
Latvijas Nacionālās operas (LNO) direktors (1936–
1940; 1941–1944) Jēkabs Poruks (1883–1963) grāmatā
“VI. Latvju Vispārējie dziesmu un mūzikas svētki” atzina: “Ja konservatoriju salīdzinām ar sakni, kas pievada
jaunu sulu mūsu mūzikas kokam, tad par šī koka krāšņāko ziedu jāatzīst Nacionālā opera.” 1

un iegūst darba līgumus pasaulslavenos opernamos.
Piemēram, Ņujorkas Metropolitēna operā dzied Elīna Garanča un Maija Kovaļevska. Uz Milānas operteātra “La Scala” skatuves panākumus guvuši Jānis Zābers,
Sergejs Martinovs, Kristīne Opolais, Inga Kalna, Alise Zinovjeva, Egils Siliņš, Marina Rebeka.
Teātra zinātniece, Latvijas Nacionālā teātra (LNT)
direktora palīdze repertuāra jautājumos Ieva ZoleStruka sniedza atbildi uz jautājumu, kas īpaši saasinājies ekonomiskās krīzes laikā un ko netieši sākumā minētajā publikācijā uzdod Pauls Bankovskis — ar ko nacionālas nozīmes institūcijas atšķiras no citām iestādēm valsts organizatoriskajā struktūrā? Viņas atbilde — tās savā darbībā nekad nevar būt pilnīgi
brīvas, jo tām īstenojams valsts pasūtījums ar mērķi
stiprināt valsts politisko, ekonomisko un sociālo stabilitāti, nodrošināt tās konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Taču krīzes apstākļos, kad valsts dotāciju apjoms ir
izdzīvošanai nepietiekams, rodas jautājums: kā īstenot
valstiskos uzdevumus, kas nenes peļņu? LNT varētu izdabāt publikas vairākuma gaumei un iestudēt izklaidē-

Latvijas Nacionālā teātra direktora palīdze Ieva Zole-Struka (no kreisās) un Latvijas Nacionālās operas
direktors Andrejs Žagars

LNO direktors Andrejs Žagars konferencē akcentēja institūcijas tautsaimniecisko ietekmi: repertuāra
dažādība, augstais mākslinieciskais līmenis raisa ne
vien Latvijas iedzīvotāju, bet arī ārvalstu tūristu interesi un tādējādi vairo valsts un pašvaldību ieņēmumus.
LNO reprezentē nacionālās mākslas attīstības pakāpi.
Piemēram, Riharda Vāgnera operu tetraloģijas “Nībelungu gredzens” pirmo trīs daļu iestudējumus (2006–
2008) augstu novērtējuši prasīgie vācu mūzikas kritiķi. LNO mākslinieku sasniegumi ārvalstīs raisa pastiprinātu interesi par Latviju un latviešu kultūru. Institūcijai ir nozīmīga loma JVLMA absolventu tālākajā profesionālajā attīstībā — daudzi sasniedz izcilu meistarību

jošas izrādes, kurām prognozējama vislielākā apmeklētība. Taču LNT valstiskais uzdevums ir izglītot, saliedēt
nāciju, veidot un stiprināt tās pašapziņu ar teātra mākslu un dramaturģiju. Tādēļ tai sabiedrība būtu jāiepazīstina ar intelektuāli piesātinātām lugām, jaunāko latviešu dramaturģiju un klasiskajām vērtībām, jāparāda un
jāļauj novērtēt režisoru eksperimentālos meklējumus.
Runātāja pauda satraukumu, ka mūsu valstī kultūra netiek uzskatīta par nozīmīgu nozari. Viņa brīdināja, ka
ar “(..) kultūras, izglītības un zinātnes novietošanu prioritāšu saraksta beigu galā par labu ekonomikas sildīšanai, satiksmes nodrošināšanai un ražošanas attīstībai —
tiek pārrautas slūžas vienīgajam nāciju kopā saturošajam
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Arhīvs un/vai bibliotēka
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Valda Pētersone uzsvēra, ka arhīvs ietver apjomīgu
dokumentāro mantojumu — vairāk nekā 6,3 miljonus
glabāšanas vienību, kas atspoguļo Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi no 13.gadsimta 20.gadiem līdz 1945.gadam. Padomju okupācijas gados šī bagātība bija pieejama šauram cilvēku lokam, galvenokārt zinātniekiem
un represīvo iestāžu darbiniekiem izmeklēšanas interesēs, taču pēc neatkarības atjaunošanas aktualizējusies krājuma popularizēšana un pieejamības veicināšana. V.Pētersone pauda arhīvistu galveno sāpi: Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, kuras kompetencē ir arhīvu nozares pārvaldība, nav nodrošinājusi arhīvu stratēģiskās koncepcijas izstrādi, tādēļ varas institūcijas piedāvājušas savu. Tā fiksēta jaunizstrādātajā “Arhīvu likumā” (pieņemts 2010.gada martā, stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī), kurā paredzēta visu valsts arhīvu apvienošana vienā — Latvijas Nacionālajā arhīvā. Tā būs kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Dokumentu un arhīvu pārvaldes politiku noteiks Kultūras ministrija. Lai gan līdz 2011.gada 1.janvārim, kad likums stāsies spēkā, atlicis pavisam maz laika, plašākai
sabiedrībai joprojām nav skaidrības par jaunās megainstitūcijas (patlaban Latvijā ir 15 valsts arhīvi, kur 2008.
gadā glabājās 18,6 miljoni vienību!) struktūru un citām
pārmaiņām. Vai Nacionālais arhīvs nekļūs par milzi ar

Veiksmes stāsts
Nelielu ieskatu nacionālās ziņu aģentūras “LETA” vēstures līkločos sniedza tās valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Barkāns. Viņš uzsvēra, ka organizācijas ilggadējais vadītājs pirmās Latvijas Republikas laikā (1920–1940), rakstnieks Rihards Bērziņš (1888–1942)

Ziņu aģentūras “Leta” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Barkāns
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māla kājām, kam īss mūžs?
Konferencē raisījās diskusijas arī par valsts institūciju dokumentārā mantojuma (piemēram, Latvijas Televīzijas ierakstu) glabāšanas vietu: bibliotēkā vai arhīvā? Abu atmiņas institūciju pamatelements ir dokuments, kura definīcijas kā “Bibliotēku likumā”, tā “Arhīvu likumā” ir neskaidras. Tās vieno tikai izpratne, ka
dokuments ir informācija, kas fiksēta uz jebkāda fiziska nesēja. V.Pētersone uzsvēra, ka iestāžu dokumentācija būtu nododama arhīvam. Bet institūcijas radošās
darbības rezultāts, kas adresēts visplašākajai sabiedrībai, ietverts rakstu krājumos, grāmatās, kinofilmās, televīzijas pārraidēs, portālos u.c. medijos un vienlaikus
ir iestādes aktivitāšu liecība? Sabiedrības interesēs šie
materiāli būtu atvēlami bibliotēkām, kas patlaban tiem
var nodrošināt plašāku pieejamību nekā arhīvi. Lielākās
daļas arhīvu pakalpojumu (tematiska dokumentu atlase, uzziņu sniegšana, atsevišķu kategoriju dokumentu
izsniegšana, kopēšana u.c.) cena ir ļoti augsta.
Jāatceras, ka pirms 5000 gadiem, kad sāka veidoties pirmās zināmās civilizācijas Mezopotāmijā un Ēģiptē, bibliotēkas un arhīvi bija vienotas institūcijas. Vien
palielinoties informācijas masīvam un diferencējoties
informācijas nesējiem, tās kļuva nošķirtas iestādes.

aspektam, tam, kā dēļ ir jēga censties nosargāt tādu ģeopolitisku veidojumu Eiropas austrumos pie Baltijas jūras,
kas saucas Latvijas Republika.”
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spēja nodrošināt gan sekmīgu valstisko uzdevumu izpildi (tieša citvalstu informēšana pat Latvijas norisēm,
kā arī ziņu saņemšana no ārzemēm un izplatīšana Latvijas presei), gan izvērst plašu saimniecisko darbību.
No 1920.gada līdz 1929.gadam aģentūra izdeva “Ilustrēto žurnālu”, kas vēsturnieka Ādolfa Šildes uzskatā
”ieguva paliekamu vērtību kā avots par Latvijas neatkarības laika sākuma posma epizodēm”, turklāt ietvēra kvalitatīvas mākslas reprodukcijas. 1922.gadā tā paplašināja avīžkiosku tīklu, kas aptvēra visu Latviju. Grāmatniecības vēsturē tā ieguvusi nozīmīgu vietu galvenokārt ar poligrāfiski augstvērtīgajiem latviešu un ār-

zemju daiļliteratūras izdevumiem. Padomju okupācijas gados aģentūra kļuva par valdošās varas propagandas ieroci, tās nosaukums vairākkārt tika mainīts. 1990.
gada 3.aprīlī aģentūra atguva savu vēsturisko nosaukumu. Par organizācijas direktoru kļuva tās kādreizējais ārštata tulks, Tautas frontes preses centru vadītājs
Aivars Baumanis. Viņa vadībā aģentūra atjaunoja Pirmās Latvijas Republikas laikā iedibinātās valstiskās funkcijas, slēdza līgumus ar ārvalstu aģentūrām
par informācijas apmaiņu. Diemžēl 1991.gada jūnijā
A.Baumanis pārgāja darbā uz Ārlietu ministriju un vēlāk uzsāka diplomāta karjeru. Aģentūra cīnījās ar naudas trūkumu lielā mērā tādēļ, ka nebija definēta tās loma valsts attīstības perspektīvā. 1996.–1997.gadā, nonākot pie atziņas — informācija ir bizness, M.Barkāns ar
domubiedriem uz atlikušo valsts aģentūras resursu bāzes (kas jau bija ļoti noplicināta) izveidoja privātuzņēmumu, kam patlaban Latvijas informācijas tirgū ir vadošā loma. Uzņēmumā strādā 150 darbinieki, kas apkalpo 1500 korporatīvo klientu. 2009.gadā “LETA” peļņa bija 2,2 miljoni latu. M.Barkāns uzsvēra, ka nacionāla ziņu aģentūra ir Latvijas nepieciešamība, jo citzemju

aģentūrām mūsu valsts norišu “detaļas” nešķitīs atspoguļošanas vērtas.

Futūristiskas pārdomas
Konferences noslēgumā LNB direktors Andris Vilks
iepazīstināja klātesošos ar valsts galvenās bibliotēkas
nākotnes redzējumu. Kādas būs tās loma un funkcijas
Latvijas un starptautiskajā informācijas telpā pēc divdesmit gadiem, 2030.gadā? Iespējams, pamatfunkciju
spektrs (nacionālo publikāciju krāšana, glabāšana, pieejamības nodrošināšana, reprezentatīva ārvalstu publi-

kāciju krājuma veidošana un attīstība, bibliotēku nozares izaugsmes veicināšana) saglabāsies, taču darba saturs un vēriens būs daudz plašāks nekā līdz šim. To nosaka sabiedrības vajadzību transformācija (nepieciešamība saņemt operatīvu informāciju 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā), informācijas un digitālo mediju lavīnveida pieaugums. A.Vilks solīja, ka līdz 2030.gadam nacionālā iespiedprodukcija, ko moderni apzīmē
kā “analogo” nacionālo publikāciju krājumu, tiks pilnībā
digitalizēta un veidos Nacionālās digitālās bibliotēkas
“Letonica” mugurkaulu. LNB būs vadošā un koordinējošā institūcija nācijas kultūras mantojuma digitalizācijā, kā arī nācijai nozīmīgo digitāli dzimušo resursu ilgtermiņa arhivēšanā un saglabāšanā. Darbosies Papīra restaurācijas centrs, kas būs atvērts visām atmiņas institūcijām. Ņemot vērā pasaules tendences, iespējama ciešāka sadarbība vai pat apvienošanās ar Nacionālo arhīvu.

Neatbildētie jautājumi
Konferences iniciatore, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja Ināra Klekere atzīmēja, ka
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konferences organizatori, neraugoties uz ierobežotajām finanšu iespējām, spēja sagādāt gan bagātīgu izdales materiālu kopu pasākuma apmeklētājiem, gan
nodrošināt padziļinātu, pat filozofiski ievirzītu konferences saturu. Taču referenti pārāk maz pievērsās tā-

diem aktuāliem jautājumiem kā valsts un privātā sektora partnerība, valsts funkciju deleģēšanas privātajam
sektoram iespējas un riski. Būtu nepieciešama polemika arī par “nacionālā pasūtījuma” jēdzienisko ietvaru,
valsts un tās finansēto institūciju atbildību šī pasūtījuma īstenošanā. Diskusijās būtu jāiesaistās ne tikai valsts
nozīmes iestāžu darbiniekiem, bet arī valsts politikas
un budžeta plānotājiem.
Konferences ieraksts, prezentācijas, kā arī septiņu nacionālas nozīmes institūciju jubilejai veltītā programma “7 vēstules Rīgai” (notika
Rīgas svētku ietvaros Vērmanes dārzā 2009.gada 22.augustā) tiešsaistē atrodami Latvijas Universitātes mājaslapā, sadaļā http://www.lu.lv/
konferencelatvijai.
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Latvju mūzikas pēdējie septiņi gadi. No: VI. Latvju Vispārējie dziesmu un mūzikas svētki. Rīga, 1926. 40.lpp. Pieejams: http://dziesmusvetki.
lndb.lv/objekti/06-05.pdf.

